
 

 

 

 

 

Número expedient: X2021000419 
 

ANUNCI DE LA LLISTA DE RESULTATS PER L’ADJUDICACIÓ DE LES PLACES 
PER A LA BRIGADA JOVE D’ESTIU 2021 A L’AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS 
DE LA SELVA 

 
 

El Tribunal qualificador, una vegada efectuat el sorteig públic de les places per a la 
Brigada Jove d’estiu 2021, un cop efectuades les entrevistes als joves i atenent les 
renúncies presentades per Sandra Rigau Valverde (registre d’entrada E2021003261 
de 16 de juny de 2021) i Pere Jimenez Planiol (registre d’entrada E2021003280 de 
17 de juny de 2021), es fa públic els resultats finals: 
 
Dues places de manteniment a la brigada municipal durant el mes de juliol de 
2021: 
 
Ordre Nom i cognoms 
1 Eloy Baena Garcia 
2 Martí Freixas Paradeda 
 
 
Suplents: 
 
Ordre Nom i cognoms 
1 Giulianna Mariona Garcia Zega 
2 Cristina Kopachevska 
 
 
Una plaça de manteniment a la brigada municipal durant el mes d’agost 2021: 
 
Ordre Nom i cognoms 
1 Arnau Ariza Llach 
 
 
Una plaça d’auxiliar pràctic administratiu durant els mesos de juliol i agost 
2021: 
 
Ordre Nom i cognoms 
1 Andriy Stasyuk Druchuk 
 
D’acord amb el resultat del sorteig, les entrevistes efectuades a posteriori del 
sorteig i les dues renúncies efectuades, el Tribunal qualificador ha acordat elevar a 
l’Alcaldia de la Corporació la proposta d’adjudicació de les places a: Eloy Baena 
Garcia i Martí Freixas Paradeda (manteniment brigada municipal mes de juliol), 
Arnau Ariza Llach (manteniment brigada municipal mes d’agost) i Andriy Stasyuk 
Druchuk (auxiliar pràctic administratiu mesos de juliol i agost). 
 
Contra aquesta proposta es podrà interposar, pels/per les candidats/ates 
interessats/ades, recurs d’alçada davant la Presidenta de la Corporació en el termini 



 

 

 

 

 

d’un mes des de l’endemà del dia de la publicació del present anunci en el tauler 
d’anuncis d’aquest Ajuntament, de conformitat amb el que estableixen els articles 
121 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions i amb el previst a l’article 80.4 del Reglament del 
personal al servei de les entitats locals aprovat per Decret 214/1990 de 30 de juliol. 
 
 
 
 
Riudellots de la Selva, 23 de juny de 2021 
 

 
 
 
 
Presidenta del Tribunal 
Clara Ribatallada Torelló 


