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DOCUMENT

1.- TCAT P DÍDAC MANRESA MOLINS (Alcalde), 30/06/2021 15:11

ANUNCI
Sobre la resolució de l'adjudicació de places de Brigada Jove 2021
Exp.- X2021001051
Per Decret d’Alcaldia 2021DECR000514, de 29 de juny, s’ha resolt en relació al procés de
contractació laboral temporal de joves per a la Brigada Jove 2021:
Primer.- Aprovar el resultat del sorteig i adjudicar les places en règim de personal laboral temporal, a
jornada parcial, al servei de l’Ajuntament de Breda, de l’1 al 31 de juliol de 2021 a les persones
següents:
Plaça de Brigada Jove
Suport a l’arxiu
Suport a la brigada de serveis
Suport a la brigada de serveis

Interessat/ada
Nora Espinar Torres
Lua Paniagua Rubio
Jana Robles Martínez

DNI
*7526*
*2695*
*9241*

Segon.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades i requerir a les candidates
proposades per les places de la Brigada jove de Breda 2021, que en el cas que no hagi estat
entregada amb anterioritat, en el termini de 2 dies hàbils, des de la recepció d’aquesta notificació
facin arribar a la corporació la documentació necessària per fer efectiva la seva contractació:
-

Targeta sanitària
Número de compte
Número d’Afiliació a la Seguretat Social
DNI del representant legal, en cas de ser menors d’edat

Tercer.- Comunicar la present als Serveis comptables i a l’Àrea de recursos humans pel seu
coneixement als efectes pertinents.

AJUNTAMENT DE BREDA
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://breda.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

Així com, atès que les bases estableixen: “Les persones no elegides per sorteig formaran part d’una
borsa de substituts per cobrir les possibles vacants dins de la Brigada Jove 2021. Aquestes persones
seran cridades en funció de les places per les quals hagin presentat sol·licitud i la seva qualificació.”
Establir els següents ordre d’adjudicació de places:
Plaça de suport a l’arxiu
ORDRE
1
2
3
4
5
6
7

NOM I COGNOMS
Nora Espinar Torres
Pol Gual Boix
Martina Fanizza Arago
Lua Paniagua Rubio
Jana Robles Martínez
Paula Carrillo Aira
Bernat Boix Gual

Plaça de suport a la brigada de serveis
ORDRE
1
2
3
4
5
6

NOM I COGNOMS
Lua Paniagua Rubio
Jana Robles Martínez
Pau Soler Arroyo
Pol Boix Gual
Paula Carrillo Aira
Bernat Boix Gual

El que es fa públic per a general coneixement.
Signat i datat electrònicament

