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Identificació de l’expedient : 

Departament/ Sol·licitant: SECRETARIA
Expedient:  2018/316 33 GENSVM 
Contingut: LLISTAT PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS, NOMENAMENT 
TRIBUNAL QUALIFICADOR I CALENDARI PROVES PROCÉS DE SELECCIÓ 
BRIGADA JOVE 2018.

En data 28 de maig de 2018 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds 
de participació en el procés de selecció per a la contractació temporal de 5 
joves en el marc del projecte formatiu laboral Brigada Jove 2018.

Dins el termini previst, han estat presentades un total de 15 candidatures. 

Les bases que regeixen aquest procés de selecció estableixen:

“4. Sol·licituds

1.Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han de presentar 
al registre general de l'Ajuntament i s'han d'adreçar al president de la 
corporació. També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes 
previstes a l'article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

2. S’obre el termini de presentació  de sol·licituds durant 15 dies, a partir de 
l’endemà de la publicació al web municipal, tauler d’anuncis i seu electrònica.

3. Les sol·licituds s’han de fer amb el model normalitzat i han d'anar 
acompanyades de la següent documentació acreditativa:

-  Currículum Vitae.
-  Fotocòpia del DNI.
- Estar en possessió del certificat d'escolaritat o qualsevol altre de nivell 
superior.
- Acreditar el coneixement de la llengua catalana de nivell A bàsic com a mínim. 
Es podrà acreditar amb la presentació de títols, diplomes i certificats 
equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de 
Política Lingüística vigents. 
En el cas de no acreditar documentalment l'esmentat nivell de català, les 
persones interessades en participar en les presents proves, també podran 
presentar les seves instàncies, si bé hauran de realitzar la prova específica de 
coneixements de llengua catalana de l'esmentat nivell.
- Acreditar el nivell intermedi de coneixements de llengua castellana per aquells 
aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la ségüent pàgina web
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En el cas de no acreditar documentalment l'esmentat nivell de llengua 
castellana, les persones interessades en participar en les presents proves, 
també podran presentar les seves instàncies, si bé hauran de realitzar la prova 
específica de coneixements de llengua castellana de l'esmentat nivell.
- Acreditar estar inscrit al Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament.
- Resta de documentació acreditativa dels mèrits sense que es puguin valorar 
els mèrits que no estiguin degudament acreditats.

5. Llista d’aspirants

1. Després del termini de tres dies naturals, comptats des de la data de 
finalització del termini de presentació de sol·licituds, la Presidència de la 
corporació aprovarà mitjançant resolució la llista d'admesos/es i exclosos/es 
d'aquesta convocatòria. La resolució esmentada es publicarà al tauler oficial 
d’anuncis i al web municipal.
Els/les aspirants disposaran d'un termini de cinc  dies  hàbils  per a esmenes o 
reclamacions.

2. Les al·legacions presentades es resoldran en el termini màxim de dos 
dies. Si després d'aquest termini no s'ha dictat cap resolució les al·legacions 
s'entendran desestimades.

7. Composició del tribunal qualificador

El tribunal qualificador tindrà la següent composició:

Presidenta: la secretària accidental de la Corporació o funcionari en qui delegui 
Suplent: l’administrativa adscrita a RRHH

Vocal: l’interventor accidental de la Corporació
Suplent: l’administrativa adscrita a Urbanisme

Vocal: El cap de la Brigada
Suplent: l’administrativa adscrita a la OAC

Vocal: L’educadora social
Suplent: el tresorer accidental de la Corporació

Actuarà com a secretari/ària un funcionari/ària de carrera de la Corporació.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la ségüent pàgina web
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D’acord amb tot l’esmentat,

RESOLC

Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la següent llista d’admesos i 
exclosos del procediment selectiu:

DNI/NIE NÚM REGISTRE DATA REG EDAT c.v FOTOCOPIA DNI ESTUDIS NIVELL CATALÀ A INSCRIPCIÓ SLO ADMÈS/EXCLOS

47911553T 3590 09/05/2018 21 si si si si si admès 

39967669V 3598 09/05/2018 17 si si si si si admès

39982575L 3649 i 3762 11/05/2018 i 15/05/2018 16 si si si si si admès

38878132J 3801 16/05/2018 20 si si si si si admès

39948634A 3839 18/05/2018 17 si si si si si admès

39424864N 3842 18/05/2018 20 si si si si si admès

39958507D 3907 i 3970 22/05/2018 i 23/05/2018 16 si si si si si admès

39404101H 3911 22/05/2018 17 si no si si si exclòs pendent esmena 

39949214P 3959 23/05/2018 17 si si si no si admès

46483619K 4019 25/05/2018 16 si si no no si exclòs pendent esmena 

38883575M 3940 23/05/2018 18 si si si si si admès

23877341Y 3956 23/05/2018 16 si si si si si admès

38876471P 3963 23/05/2018 17 si si si si si admès

39949579M 4027 25/05/2018 16 si si si si si admès

38883838S 3814 17/05/2018 21 si si si si si admès

Es dóna un termini de 5 dies hàbils, perquè els aspirant exclosos presentin les  
subsanacions oportunes, en cas contrari s’entendrà que desisteixen de la seva 
sol·licitud.

Aquesta llista provisional s'elevarà a definitiva, sense necessitat de nova 
publicació, si en el termini de 5 dies hàbils no hi ha reclamacions acceptades. 

Segon.- NOMENAR els membres per a formar part del Tribunal Qualificador en 
qualitat de titulars i suplents, amb el següent detall:

Presidenta: Cristina Marín Carcassona, secretària accidental 
Suplent: Maria Rosa Travesa Miquel, funcionària de la corporació

Vocal: Vicenç Llorens Corral, interventor accidental
Suplent: Glòria Duran Vives, funcionària de la corporació

Vocal: Francesc Calderón Màrmol, cap de la brigada municipal.
Suplent: Anna Teresa Montes Montes, funcionària de la corporació

Vocal: Nathalie Coma Casals, educadora social
Suplent: Vicenç Colomé Puig, tresorer accidental 
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Secretària: Cristina Romero Pareja, funcionària de la corporació
Suplent: Maria José Cucurull Farré, funcionària de la corporació

Tercer.- Fixar el proper DIVENDRES 8 DE JUNY DE 2018 A LES 10.00 
HORES a la Sala de Sessions de l’Ajuntament per a la celebració de la prova 
de NIVELL A BÀSIC de català que  només hauran de superar aquells 
candidats que siguin declarats admesos i que no l’hagin acreditat 
documentalment. 

La segona fase d’aquest procés de selecció, que serà la prova pràctica  es 
realitzarà DIMECRES 13 DE JUNY DE 2018 A LES 16.30 HORES a la Sala de 
Sessions de l’Ajuntament.

Cinquè. Donar publicitat de la present resolució a la pàgina web municipal 
www.svmontalt.cat i al tauler d’edictes de la Corporació.
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