
 

 

 

 

 
 

 

 

ACTA DE LA SESSIÓ TELEMÀTICA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

DEL DIA 16 DE JUNY DE 2020 

 

 

El Reial Decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la 

gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 estableix una sèrie de 

restriccions a la mobilitat de les persones indicant que únicament podran circular per 

les vies públiques en determinades situacions. 

 

Donades les competències que tenen atorgats els òrgans col·legiats de la corporació, i 

vist l’acord plenari que determina el règim de sessions, resulta necessari convocar 

aquests òrgans. 

 

La Disposició addicional Tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures 

urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de 

transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica estableix que els 

òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituir-se, convocar i 

celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin 

situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. 

 

Les condicions exigides per l’esmentat Decret Llei als efectes de portar a terme la 

sessió són les següents: 

 

1) La convocatòria de les sessions haurà de motivar la concurrència o manteniment de 

la situació que justifica excepcionalment que se celebri a distància. 

 

2) Cal assegurar, per mitjans electrònics, les identitats dels membres  de la 

corporació, el contingut de les seves manifestacions i el moment en què es 

produeixen, la interactivitat i intercomunicació en temps real i la disponibilitat dels 

mitjans. 

 

3) Els mitjans electrònics han de garantir que no es produeixen interferències 

externes, la seguretat de les persones que hi participen, el manteniment del quòrum 

de constitució, la llibertat de participació en els debats i deliberacions i el secret 

d’aquestes últimes ( quan aquestes així ho siguin). A aquest efecte, d’acord amb Reial 

Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en 

l'àmbit de l'Administració Electrònica, caldrà que els mitjans telemàtics utilitzats 

compleixin amb l’ENS. 

 

Cal tenir en compte, també que la sentència del Tribunal Constitucional número 

19/2019, de 12 de febrer determina, en relació a l’obligació dels càrrec electes 

d’assistir presencialment en el funcionament ordinari de les càmeres legislatives, que: 

 

Esta exigencia no admite otra excepción que la que pueda venir establecida en los 

reglamentos parlamentarios respecto a la posibilidad de votar en ausencia cuando 

concurran circunstancias excepcionales o de fuerza mayor, y para ello será necesario 

que el voto realizado sin estar presente en la cámara se emita de tal modo que se 

garantice que expresa la voluntad del parlamentario ausente y no la de un tercero que 

pueda actuar en su nombre. 



 

 

 

 

 
 

Atès que el Real Decret llei 11/2020 en la seva disposició final segona afegeix un 

apartat 3r a l’article 46 de la llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim 
local que estableix: 

“3. En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de 

grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera 

desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones de 

los órganos colegiados de las Entidades Locales, estos podrán, apreciada la 

concurrencia de la situación descrita por el Alcalde o Presidente o quien válidamente 

les sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la normativa vigente, 

constituirse, celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos 

y telemáticos, siempre que sus miembros participantes se encuentren en territorio 

español y quede acreditada su identidad. Asimismo, se deberá asegurar la 

comunicación entre ellos en tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios 

necesarios para garantizar el carácter público o secreto de las mismas según proceda 

legalmente en cada caso.A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos 

válidos las audioconferencias, videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o 

audiovisuales que garanticen adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva 

participación política de sus miembros, la validez del debate y votación de los 
acuerdos que se adoptena”.  

En aquest sentit, davant la situació actual d’Estat d’Alarma es justifica plenament 

d’adopció la mesura de celebrar la sessió de la Junta de Govern telemàtica amb motiu 

del confinament i la restricció de la mobilitat de les persones com a conseqüència del 

COVID-19. 

 

Vista la competència de l’ article 21.1, m) de la Llei de Bases de Règim Local que  

estableix que correspon a l’alcalde “adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, 

en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las 

medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediatamente al Pleno”.   

 

Donat que  l’Ajuntament disposa d’un reglament orgànic municipal però no regula els 

casos en què es pot assistir telemàticament. 

 

Per tant, procedeix adoptar com a mesura temporal mentre duri l’estat d’alarma i la 

restricció de moviments de les persones, la celebració  de la Junta de Govern amb 

l’assistència telemàtica dels i les electes, havent de posar a disposició de tots 

i totes elles els mitjans telemàtics que siguin oportuns. 

 

La celebració de la sessió es regirà per les següents normes: 

 

El sistema d'assistència telemàtica i de votació remota estarà sota la supervisió de la 

Presidència i haurà de complir els requisits i respectar els principis de seguretat i 

accessibilitat. L'accés als recursos del sistema exigirà disposar d'un equipament 

informàtic adient i connexió a internet. 

 

El sistema ha de garantir la verificació per mitjans electrònics de l'efectiva presència o 

absència del regidor/a, i el sentit del seu vot. La presència necessàriament tindrà 

caràcter sincrònic i s'haurà de mantenir al llarg de tota la sessió, en idèntics termes a 

l'assistència presencial al saló de sessions, el qual a tots els efectes tindrà la 



 

 

 

 

 
 

consideració de lloc de celebració de la sessió. 

 

La Presidència vetllarà perquè el regidor o regidora pugui emetre el seu vot i donar 

explicació del mateix, si s'escau. La interrupció de la connexió no implicarà la 

suspensió de la celebració de la sessió, i en tot cas se'ls tindrà per absents en la sessió 

durant el temps que duri la interrupció. 

 

 

Identificació de la sessió: 

Núm.  JGL2020000012  

Caràcter: Sessió Ordinària 

Data: 16 de juny de 2020 

Hora d’inici:  08:00 h 

Hora de fi: 08:25 h 

Lloc: sessió telemàtica 

 

Hi assisteixen:  

Montserrat Roura Massaneda, Alcaldessa 

Josep Ma. Corominas Pujol, Regidor 

Francesc Xavier Lopez Cadena, Regidor 

Cristina Pineda Espinosa, Regidora 

Èlia Massó I Tamayo, Secretària 

 

Han Excusat la seva absència: 

Cap 

  

 

Desenvolupament de la sessió: 

 

ORDRE DEL DIA 

 

 

1.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

2.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VARIES 

3.- ARRENDAMENT LOCAL PER A LA BRIGADA MUNICIPAL. 

4.- TREBALLS D'ARRANJAMENT DELS CAMINS DE TERRA MUNICIPALS. INCOACIO 

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ. 

5.- PROJECTE BRIGADA JOVE ANY 2020. APROVACIÓ 

6.- URGENTS 

7.- PRECS I PREGUNTES  

 

Una vegada comprovada per la secretària l’existència del “quòrum” que cal, perquè 

pugui ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia. 

 

 

1.0.- APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

S’aprova per unanimitat l’acta de la Junta de Govern celebrada en sessió ordinària de 

data 9 de juny de 2020. 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

2.0.- AUTORITZACIÓ, DISPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE DESPESES VARIES 

 

Vistes les relacions de factures que s’indiquen. 

 

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA: 

 

PRIMER.- Aprovar la relació de factures O/2020/11 que s’adjunta al present 

com annex, d’import CENT-SETZE MIL TRES-CENTS TRENTA EUROS I NOU CÈNTIMS 

(116.330,09€).  

 

SEGON.- Prendre coneixement i ratificar en allò que sigui necessari, la relació 

de despeses 5/2020 per un import de QUARANTA-UN MIL NOU-CENTS VUITANTA-SIS 

EUROS I QUARANTA-SET CÈNTIMS (41.986,47€), corresponent al període comprés 

entre el dia 1 i el 31 de maig de 2020, aprovades mitjançant resolució d’Alcaldia 

número 2020DECR000381 de data 11 de maig de 2020, la qual s’annexa. 

 

 

TERCER.- Donar trasllat del present acord a l’interessat/ada. 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

3.0.- ARRENDAMENT LOCAL PER A LA BRIGADA MUNICIPAL. 

 

Vist l’informe emès pel cap de la brigada municipal, sobre la necessitat de disposar 

d’un local-magatzem de dimensions considerables per a poder-lo destinar tant a taller 

de reparació, com a magatzem per a guardar els vehicles municipals, així com els 

demés materials, eines i estris necessaris per a dur a terme les tasques de reparació i 

manteniment dels espais i edificis públics i del mobiliari urbà. 

 

En el mateix document s’informa de la necessitat que aquest local estigui situat al casc 

urbà del municipi, per a garantir al personal adscrit al servei, una ràpida reacció a 

l’hora de fer les tasques diàries i simplificar i agilitzar la recepció de les comandes de 

material necessari.  

 

El local situat als baixos del carrer Nou, número 2, es considera idoni per quant està 

situat al nucli urbà del municipi, i compleix amb la doble finalitat esmentada de ser el 

centre d’operacions de la brigada (taller) i disposar d’una gran superfície per a poder 

guardar tant els vehicles municipals, com el material i estris necessaris. 

 

Vist que s’ha realitzat la consulta a diferents portals immobiliaris, en relació als locals 

que actualment es troben en règim de lloguer i únicament n’apareix un al municipi, i 

està destinat a bar-cafeteria. En conseqüència no existeix en el cas urbà del municipi 

cap altre local en règim de lloguer, de grans dimensions, amb accés per a vehicles i 

apte per a poder realitzar les tasques de taller de reparació, així com les 

d’emmagatzematge de vehicles i material. 

 



 

 

 

 

 
 

Vist que el local situat als baixos del carrer Nou, número 2, es troba en règim de 

lloguer, sotmès a les següents condicions: 

- Renda: 738,00.-€/mes, més IVA 

- Durada: 5 anys prorrogable anualment fins a un màxim de 3 anys 

- Les despeses derivades del subministrament d’electricitat a càrrec de 

l’arrendatària, prèvia presentació de les mateixes per l’arrendador amb 

caràcter semestral.  

 

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA: 

 

PRIMER.- L’arrendament del local situat als baixos del carrer Nou, número 2 

d’aquest municipi, per a destinar-lo a taller-magatzem de la brigada municipal, 

subjecte, entre d’altres, a les condicions anteriorment exposades. 

 

SEGON.- Autoritzar a l’Alcaldessa Sra. Montserrat Roura i Massaneda, a 

subscriure el corresponent contracte d’arrendament i els altres documents que siguin 

precisos relacionats amb l’arrendament. 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

4.0.- TREBALLS D'ARRANJAMENT DELS CAMINS DE TERRA MUNICIPALS. 

INCOACIÓ PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 

 

Vist que el dia 31 de desembre de 2019 va finalitzar el contracte de manteniment dels 

camins de terra municipals (expedient X2017000206), adjudicat a la companyia 

mercantil GERMANS CAÑET XIRGU, S.L., mitjançant acord de la Junta de Govern local, 

en sessió celebrada el dia 13 de  juny de 2017. 

 

Atès que els treballs d’arranjament dels camins de terra municipals s’ha de prestar de 

forma continuada per a garantir la seguretat dels vehicles que hi circulen, es fa 

necessari incoar un nou procediment de contractació per a la prestació del servei, de 

conformitat amb l’establert a l’article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic per la que es transporta a l’ordenament jurídic espanyol 

les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE DE 26 de febrer de 

2014. 
 

La necessitat a satisfer mitjançant el present contracte de serveis, és que els usuaris 

dels diferents camins públics rurals puguin circular-hi amb les òptimes condicions de 

seguretat.  

 

Vist que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de govern local, en virtut 

de les delegacions efectuades per l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, mitjançant 

resolució 2019DECR000505, de 21d e juny de 2019; sens perjudici de la seva possible 

avocació per raons d’urgència, oportunitat o supòsits especials. 

 

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA: 

 



 

 

 

 

 
 

PRIMER.- Incoar expedient per a la contractació del servei d’arranjament dels 

camins de terra municipals, per a cobrir les necessitats anteriorment exposades.  

 

SEGON.- Que la Secretària-interventora municipal emeti informe sobre la 

legislació aplicable i el procediment a seguir per a la contractació de l’esmentat servei, 

així com que emeti certificat d’existència de crèdit adequat i suficient per la realització 

de la despesa.  

 

TERCER.- Que s’incorporin a l’expedient els següents documents: 

 

 Certificat de la Secretària-interventora municipal sobre l’existència de crèdit 

suficient. 

 El Plec de clàusules administratives particulars que regiran la contractació. 

 La Memòria tècnica que descrigui els camins municipals que han de ser objecte 

d’arranjament, així com la descripció de les tasques a realitzar, periodicitat i 

valoració del cost del servei. 

 

QUART.- Publicar la present resolució al perfil del contractant. 

 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

 

5.0.- PROJECTE BRIGADA JOVE ANY 2020. APROVACIÓ 

Per la redacció del Pla local de joventut de Riudellots de la Selva es va fer una anàlisi 

acurada de la realitat dels joves del municipi per a la posterior proposta d’objectius i 

projectes d’actuació.  

Vist que es va fer palesa la necessitat de donar resposta davant l’actual situació dels 

nostres joves per fer front al mercat de treball.  

Atès que facilitar la informació necessària i l’accés als recursos per a la inserció laboral 

dels joves és un dels reptes per a les polítiques de joventut a Riudellots de la Selva, 

essent la Brigada jove una de les propostes d’acció plantejades que, amb la implicació 

i treball en xarxa amb la resta de dispositius d’inserció laboral del municipi, ens 

ajudaran a avançar cap a aquest escenari. 

En aquest sentit, amb la finalitat d’acompanyar els joves de 16 a 20 anys en la seva 

primera experiència laboral, es planteja un projecte que integra una fase de selecció, 

un mòdul formatiu per tal d’afavorir l’adquisició de competències que ajudin al jove a 

enfrontar-se amb garanties al mercat laboral, un mòdul de pràctiques remunerades i 

un mòdul transversal d’orientació laboral que s’anirà treballant al llarg de tot el 

projecte per acabar definint un pla de desenvolupament competencial. 

Atès que l’objectiu del Pla Local de Joventut en matèria laboral és facilitar la 

informació necessària i l’accés als recursos per a la inserció laboral dels joves, el 

projecte brigada jove 2020, té els següents objectius específics:  

 

- Adquirir habilitats i competències sociolaborals. 



 

 

 

 

 
 

- Desenvolupar un treball comunitari. 

- Afavorir la cohesió social i la participació juvenil. 

 

De conformitat amb el que s’ha exposat; la Junta de Govern Local, ACORDA: 

 

PRIMER.- Aprovar les bases per l’adjudicació de les places per a la Brigada Jove 

d’estiu any 2020. S’adjunta com annex I de la proposta. 

 

SEGON.- Formular convocatòria pública per l’adjudicació de les places per a la 

brigada jove d’estiu 2020. Les instàncies es presentaran del 18 al 30 de juny del 

2020 (ambdós inclosos) presencialment a l’Ajuntament de Riudellots de la Selva o 

telemàticament a la seu electrònica. 

 

TERCER.- Les despeses derivades del projecte Brigada Jove s’imputaran a la 

partida pressupostària 920.13100 del pressupost de l’exercici vigent. 

 

QUART.- Difondre la present convocatòria mitjançant publicació al web 

municipal, al tauler d’anuncis de la corporació Local i altres mitjans habituals.  

 

 

ANNEX I 

  

BASES PER A L’ADJUDICACIÓ DE LES PLACES PER A LA BRIGADA JOVE 

D’ESTIU 2020 DE L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA 

 

 

1. OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA 

 

Aquesta convocatòria estableix l’oferta de 4 places en el marc del projecte formatiu 

“Brigada Jove”, amb l’objectiu de fomentar les habilitats laborals i l’adquisició de 

competències professionals dels joves participants. 
 

Aquest projecte formatiu ofereix 4 places per a joves de 16 a 20 anys distribuïdes en: 

 

 BRIGADA MANTENIMENT 

 

o 2 joves del 3 al 16 d’agost del 2020 

 

o 2 joves del 17 al 30 d’agost del 2020 

 

L’objectiu del projecte Brigada Jove és prioritari per l’organisme municipal que treballa 

per donar oportunitats als joves del municipi per tal que puguin incrementar les 

competències transversals bàsiques que els/les ajudin a enfrontar-se amb més 

garanties al mercat laboral.  

 

Es vol facilitar que el jovent adquireixi experiències en el món laboral a partir d’un 

procés formatiu, en un entorn laboral que és l’Ajuntament de Riudellots, que els 

permetin adquirir unes bases formatives que representin un punt de partida en la seva 

transició al món laboral. 

 

 



 

 

 

 

 
 

Objectius 

 

- Adquirir habilitats i competències sociolaborals   
- Desenvolupar un treball comunitari  

- Afavorir la cohesió social i la participació juvenil  
 

Metodologia 

  
- El projecte consta de 4 parts. Cada part és independent, la primera és conjunta 

amb tots els participants i la segona, la tercera i la quarta dependran del 
període de treball del/la participant.  
 

1. Mòdul formatiu previ  
2. Mòdul de treball  
3. Mòdul formatiu posterior a l’experiència  
4. Mòdul de revisió i avaluació  

 

Cal que els/les participants assisteixin a les sessions de formació prèvia i posterior a 

l’experiència laboral. A part de l’aprenentatge pràctic directe del lloc laboral, es 

formaran els/les joves en altres aspectes relacionats amb el món laboral: 

 Habilitats psicosocials per a la vida en el món laboral : autoconeixement, 

relacions interpersonals (treball en equip, etc.), resolució de conflictes, 

pensament creatiu…. 

 Definició de l’objectiu professional  

 Disseny del pla d’acció per assolir l’objectiu professional  

 Eines i canals per a la recerca de feina 

 Redacció del CV 

 Preparació d’una entrevista laboral 

La formació prèvia tindrà lloc dimarts 30 de juliol de 2020 de 9 a 13h. L’assistència 
a aquesta jornada és un requisit indispensable per a l’accés al projecte Brigada Jove. 

El projecte Brigada Jove està inclòs en el Pla Local de Joventut 2020-2023. 

 

 

2.- FUNCIONS PRINCIPALS DELS LLOCS DE TREBALL A COBRIR 
 

 

S’estableix la contractació amb caràcter temporal de 4 places de peó de brigada.  
 

Les funcions a desenvolupar són les pròpies de la categoria de cada lloc de treball: 
 

BRIGADA DE MANTENIMENT: 

  
Les tasques a realitzar són les d’atendre els diferents serveis municipals en el seu 
sentit més ampli, i entre d’altres poden ser:  



 

 

 

 

 
 

 Obertura i tancament dels locals municipals i altres tasques;  
 Neteja de vies públiques, jardins, zones verdes, zona esportiva i cementiri;  
 Treballs de jardineria: poda d’arbres, manteniments dels sistema de rec 

automàtic, reposició de plantes, etc.;   
 Realització d’encàrrecs per a les oficines municipals: notificacions, distribució 

d’avisos, comunicacions, compres, etc.   
 Col·laboració en l’organització actes públics  

 

3. REQUISITS DELS CANDIDATS 
 

 Titulació acadèmica mínima de graduat escolar, ESO o equivalent.   
 Joves d’entre 16 i 20 anys en el moment d’inici del contracte laboral.  

 Estar empadronat/da al municipi de Riudellots de la Selva com a mínim des del 

dia 30 de juny de 2019.  

 Ser ciutadà/na espanyol/a d’acord amb les lleis vigents o bé ser ciutadà/na 

d’algun dels estats membres de la Unió Europea o dels estats on, en virtut de 

tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, 

sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.  També hi poden accedir els 

estrangers residents legalment a Espanya, en compliment de l’article 10.2 de la 

Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, i l’art. 57.4 de la Llei 7/2007, de 12 

d’abril, i aquells d’altres països que tinguin signat un Tractat de lliure circulació 

de treballadors amb la UE i ratificats per Espanya en els termes establerts de 

l’art. 57.3 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril. 

 No haver estat separat/da per resolució disciplinària ferma del servei de 

qualsevol Administració pública i no trobar-se inhabilitat/da per sentència 

ferma per a l'exercici de les funcions públiques. 

 No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que sigui 

incompatible amb el desenvolupament de les funcions corresponents. 

 A la data de presentació de les sol·licituds s’ha d’estar desocupat (no es pot 

estar treballant). 

 

4. CONDICIONS DE TREBALL 
 

Tipus de contracte i durada: 

 

Brigada de manteniment: Es convoquen 2 places del 3 al 16 d’agost i 2 més del 17 al 

30 d’agost.  

 

Jornada:  
La jornada laboral serà de 20h setmanals, si bé per necessitats del servei podrà 

contractar-se per jornades diferents. 
 
Horari: 

 

Brigada municipal 

  
L’horari s’estableix de 8 a 12h de dilluns a divendres.  

 

Retribucions a percebre:  



 

 

 

 

 
 

Les retribucions a percebre es fixaran prenent com a base el salari mínim 

interprofessional en proporció a l’horari que s’estableixi. 

 

5. CONVOCATÒRIA 
 

L’anunci es publicarà al tauler d’anuncis de l’Espai Jove de Riudellots de la Selva i a 

seu electrònica de l’Ajuntament de Riudellots.  
Tots els que vulguin participar en el procés de selecció hauran de: 
  

a) Presentar una instància amb la sol·licitud a participar a la brigada jove 2020 

degudament omplerta i signada. En el cas de menors d’edats, cal el 

consentiment del pare, mare o tutor legal.  

b) Presentació del currículum vitae actualitzat. 

c) Manifestar expressament que es reuneixen totes les condicions exigides a les 

bases de la convocatòria. 
 
6. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
 

El període de presentació de sol·licituds és del 18 al 30 de juny del 2020 a 

l’Ajuntament de Riudellots de la Selva en el seu horari d’atenció al ciutadà i també a la 

seu electrònica de l’Ajuntament. 

 

Un cop finalitzat el termini de presentació d’instàncies, es dictarà resolució, en el 

termini màxim d’una setmana, declarant aprovada la llista provisional d’admesos i 

exclosos, que es publicarà a la web municipal. Es concedirà un termini de 10 dies 

naturals per a al·legacions i possibles reclamacions, que seran resoltes en el termini 

màxim de 3 dies. La resolució serà publicada a la web municipal. En cas de no 

presentar-se al·legacions la llista provisional esdevindrà definitiva sense necessitat de 

nova resolució.  

 

Juntament amb la llista d’admesos i exclosos, es publicarà el dia, lloc i hora en què se 

celebrarà el sorteig de places. 

 

7. COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR  

 

El tribunal estarà format pel següent membres: 

 
 

- - Presidenta: Tècnica de joventut de Riudellots de la Selva  

- - Vocal: Secretària-interventora de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva   

 

- Secretària: Tècnica Oficines Municipals de l’Ajuntament de Riudellots de la 

Selva  

En el procés de selecció, els membres del tribunal tindran un paper actiu en la 

supervisió del procés però neutre en la selecció dels candidats. 

 

8. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ 
 

La selecció dels candidats a ocupar les places de Brigada Jove es farà mitjançant 



 

 

 

 

 
 

sorteig. El procediment a seguir en aquest sorteig públic tindrà en compte la selecció 

de 4 places de la Brigada Jove entre tots/es els/les candidats/es que hagin presentat 

la sol·licitud i compleixin els requisits especificats en el punt 3 d’aquestes bases. Es 

prioritzarà els joves que no hagin participat en edicions anteriors d’aquest projecte.  

 

Amb l’objectiu de donar prioritat als/les joves que no hagin format part de la Brigada 

Jove en edicions anteriors, es farà un primer sorteig amb les persones candidates que 

no s’hagin beneficiat anteriorment d’aquest projecte i, en cas que no s’ocupin totes les 

places, es farà un segon sorteig amb les persones candidates que ja hagin tingut plaça 

a la Brigada Jove en edicions anteriors. 

 

L’ordre d’extracció dels noms dels/les joves serà l’ordre que es tindrà en compte per 

atorgar les places de la Brigada Jove 2020, tenint en consideració les limitacions que 

hagin expressat els candidats en la sol·licitud (primera quinzena d’agost i/o segona 

quinzena agost). Les persones que hagin obtingut una plaça en un sorteig anterior, 

hauran de renunciar a la plaça obtinguda posteriorment si es donés el cas d’una 

repetició. 

 

Les persones no elegides per sorteig formaran part d’una borsa de substituts/es per 

cobrir les possibles vacants dins de la Brigada Jove 2020. Aquestes persones seran 

criades si es produeix una vacant, en funció de les places per les quals hagin presentat 

sol·licitud.  

 
 
9. RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ ALS SELECCIONATS/DES 
 

El resultat del sorteig serà publicat a la pàgina web de l’Ajuntament de Riudellots de la 

Selva i al tauler d’anuncis de l’Espai Jove de Riudellots de la Selva. En cas de 

renúncia, els joves seleccionats hauran de manifestar per escrit la renúncia expressa. 
 
 
Aquestes bases es publicaran íntegrament al web del consistori. 
 

 

 

Resultat:  Aprovat per unanimitat  

 

 

6.0.- URGENTS 

 

7.0.- PRECS I PREGUNTES 

 

 

L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretària, estenc aquesta acta i la 

certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa la presidenta 

amb mi. 

 

Signat electrònicament, 
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