AJUNTAMENT DE QUART
Expedient: X2019000235
Projecte “Treballa’t l’Estiu 2019”
CV/sh

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 94/2019
APROVACIÓ RELACIÓ DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS DEL PROCÉS
SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL DE CINC LLOCS
DE TREBALL ( 3 PEONS BRIGADA DE SERVEIS MUNICIPALS A TEMPS COMPLET
I 2 AUXILIARS ADMINISTRATIUS/VES I AUXILIAR DE LLAR
D’INFANTS/BIBLIOTECA) DEL PROGRAMA DE L’ÀREA DE JOVENTUT
“TREBALLA’T L’ESTIU 2019”.
Antecedents

Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 07 de novembre de
2018, aprovà inicialment el pressupost general de la Corporació per a l’exercici
econòmic 2019 . En data 11 de desembre de 2018 fou elevat a definitiu i publicat
al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 243 de 20 de desembre de
2018.
Es voluntat d’aquest equip de Govern, iniciar els tràmits per realitzar el procés de
contractació laboral temporal de cinc joves del municipi de Quart i per una
durada màxima de un mes i mig i que es recull al programa de l’àrea de joventut,
anomenat “Treballa’t l’Estiu 2019” d’aquesta corporació.
Decret d’Alcaldia 68/2019 de 25 d’abril de 2019 en la que s’aprova la
convocatòria del procés per ala contractació laboral temporal de 3 peons de
brigada de serveis municipals a temps complet, 1 auxiliar administratiu/va per les
oficines de l’Ajuntament a temps parcial de 20 hores setmanals i 1 auxiliar a la
Llar d’Infants i a la Biblioteca a temps parcial de 20 hores setmanals.
En data 25 d’abril de 2019, a la web de l’Ajuntament de Quart (www.quart.cat),
es van publicar la convocatòria i les bases per a la contractació laboral temporal
de set joves entre 16 i 25 anys residents al municipi de Quart, per al període de
d’un mes i mig del període d’estiu 2019 (juliol i agost) .
Durant el període comprès en les dates del 25 d’abril de 2019 fins el 24 de maig
de 2019, ha estat a exposició pública.
Fonaments de Dret
Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 de octubre, per el que s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un
text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en
matèria de funció pública.
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Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 1/1995, de 24 de març (en endavant, ET).
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el Reglament del personal
al serveis de les entitats locals (en endavant, RPEL
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim local (en
endavant, LBRL).
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (en endavant, TRLMC).
La resta de normativa sobre l’accés a la Funció Pública.
En virtut de les facultats atorgades per l’article 53.1.h) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
Per això,

HE RESOLT
Primer.- Aprovar la relació definitiva d’ admesos i exclosos de la convocatòria
per proveir cinc llocs de treball (3 Peons de Brigada de serveis municipals a
temps complet, 1 Auxiliar Administratiu/va a temps parcial de 20 hores
setmanals i 1 Auxiliar de Llar d’Infants i Biblioteca a temps parcial de 20 hores
setmanals), mitjançant una contractació laboral temporal per als mesos d’estiu
2019 (01/07/2019 fins 15/08/2019):

"BRIGADA JOVE DE L'AJUNTAMENT DE QUART 2019"
ADMESOS DEFINITIVA
Registre entrada

Id.

Admès/a
provisional

Documentació que manca
acreditar

Es esmenable

E2019001533

**5485***

Sí

g

si

E2019001550

**6753***

Sí

g

si

E2019001583

**5894***

Sí

g

si

E2019001584

**5894***

Sí

g

si

E2019001641

**5457***

Sí

a, f i g

si

E2019001664

**5975***

Sí

g

si

E2019001677

**6672***

Sí

g

si

E2019001678

**5920***

Sí

g

si

E2019001680

**5982***

Sí

g

si

E2019001681

**6503***

Sí

g

si

E2019001683

**6421***

Sí

g

si
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E2019001879

**8158***

Sí

g

si

E2019001893

**6778***

Sí

g

si

E2019001894

**6778***

Sí

g

si

E2019001902

**6469***

Sí

g

si

E2019001910

**6461***

Sí

g

si

E2019001946

**6653***

Sí

g

si

E2019002005

**5936***

Sí

g

si

E2019002008

**5976***

Sí

g

si

E2019002012

**5984***

Sí

g

si

E2019002013

**5897***

Sí

g

si

E2019002029

**6450***

Sí

g

si

E2019002031

**5943***

Sí

g

si

(1) Registre d’entrada en el que s’ha presentat la instància a l’Ajuntament de Quart.
(2) DNI de l’aspirant que pertany a l’ordre numèric: tercera, quarta, cinquena i sisena xifra.
Llegenda:
a)Currículum Vitae.
b) Fotocòpia del Document Naciona d'Identitat (DNI), Número d'Identificació d'Estranger (NIE) o, si s'escau, passaport.
c) Certificat empadronament individual de l'aspirant, acreditant un període mínim de dos anys naturals de residència al municipi de Quart.
d) Autorització del/la pare/mare o tutor legal de conformitat de que el menor presenti sol.licitud d'oferta temporal de treball consentiment
e)Fotocòpia DNI o document identifictatiu pare/mare o tutor legal.
f) Autorització de consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria.
g) Estar en possessió de la titulació ESO, titulació equivalent o acreditar mitjançant certificat la seva escolarització a l'ensenyament secundari
obligatori (ESO).
h)Butlleta de selecció de lloc de treball

A tots i totes les aspirants que els hi manquin algun document, aquest serà
requerit, en el període de cinc dies hàbils, un cop realitzat el sorteig dels llocs de
treball.
Segon.- Nomenar definitivament l’òrgan de selecció que, de conformitat amb la
base Cinquena de la convocatòria, estarà integrat pels membres següents:

Òrgan Qualificador
President:
Titular: Carles Velasco Perarnau, Secretari de l’Ajuntament de Quart.
Suplent: Joan Donat i Font, TAG de l’Ajuntament de Quart.
Secretari:
Titular: Susanna Hernández López, personal de l’Ajuntament de Quart.
Suplent: Josep Llinàs Llinàs , personal de l’Ajuntament de Quart.
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Vocal 1:
Titular: Jordi Sances Jiménez, cap de la brigada d’obres de l’Ajuntament
de Quart.
Suplent: Oriol Ferrer Fuentes, Oficial de la brigada de serveis de
l’Ajuntament de Quart.
Els membres de l’òrgan de selecció tindran l’obligació d’abstenir-se i podran
ésser recusats si concorren les circumstàncies que preveuen els articles 23 i 24
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Tercer.- Convocar definitivament d’acord amb el que es disposa a la Base
Vuitena de la convocatòria als aspirants admesos i als membres de l’òrgan de
selecció per a la realització de la Fase 1 Sorteig Públic, Fase 2 Entrevista
personal.

Data per realitzar Fase 1: Sorteig Públic
Dimecres, 5 de juny de 2019
Hora: 19 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament- Plaça de la Vila, 2

Data per realitzar Fase 2:

Entrevista
personal

Dimarts, 25 de juny de 2019
Hora: 11:00 hores matí
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament- Plaça de la Vila, 2
Els aspirants hauran de comparèixer amb el DNI o passaport. L’ordre
d’actuació serà d’acord amb la llista d’admesos (ordre de registre
d’entrada)
Quart.- Publicar aquesta resolució i la resta d’actes del procés selectiu a la web
de la Corporació (www.quart.cat).
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Així ho mana i signa el Sr. Carles Gutiérrez Medina, alcalde president de
l’Ajuntament de Quart, davant meu, el secretari, que ho certifico.
Quart, 28 de maig de 2019
Davant meu,
L’alcalde,

Carles
Gutiérrez
Medina - DNI
40341705G
(AUT)

El secretari
Firmado
digitalmente por
Carles Gutiérrez
Medina - DNI
40341705G (AUT)
Fecha: 2019.05.29
13:23:37 +02'00'

Carles Gutiérrez Medina

Carles Velasco Firmado
digitalmente por
Perarnau Carles Velasco
Perarnau - DNI
DNI
(AUT)
40351462D 40351462D
Fecha: 2019.05.29
(AUT)
13:22:23 +02'00'
Carles Velasco Perarnau
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