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Expedient número X2021000749
ANUNCI
LLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS A LES PROVES DE SELECCIÓ
D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A PER DUR A TERME PROJECTE D’ESPECIALITZACIÓ I
COMPETITIVITAT TERRITORIAL (PECT) EMMARCAT EN EL RIS3CAT “GIRONA,
SISTEMA ALIMENTARI SOSTENIBLE” PER A L’OPERACIÓ “DINAMITZACIÓ DE
L’ECOSISTEMA DE LA GASTRONOMIA INDUSTRIAL FOODLAB” (PO FEDER
CATALUNYA
2014-2020),
DESIGNACIÓ
DEL
TRIBUNAL
QUALIFICADOR
I
DETERMINACIÓ DEL DIA DE LES PROVES
Per Resolució de l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació número 2021DECR000749
de 8 de novembre de 2021, s’ha resolt:
PRIMER.- Aprovar la següent relació provisional d’aspirants admesos/es i
exclosos/es per a participar en el procés selectiu d’una plaça de Tècnic/a per a dur
a terme el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) “Girona,
Sistema Alimentari Sostenible” responsable de l’operació “Dinamització de
l’Escosistema de la gastronomia industrial Foodlab” (PO FEDER Catalunya 20142020); en règim de personal laboral temporal, que serà exposada al públic al Tauler
d’anuncis de l’Ajuntament i a l’E-tauler de la pàgina web de la corporació:

AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://riudellotsdelaselva.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el 'Codi Segur de Verificació' que apareix a la capçalera.

ADMESOS/ES:
NOM I COGNOMS

DNI

SARA ORTUZAR FERNANDEZ

***4933**

ARIADNA PLANA JUANPERE

***1880**

ELISABET GRAELLS AGUILERA

***7657**

INMACULADA CASACUBERTA
MUNTADA

***1609**

SEGON.- Declarar exempts de la realització de la prova d’acreditació de
coneixements orals i escrits de llengua catalana, a tots/es els/les aspirants
admesos/es.
TERCER.- Designar els/les membres que a continuació s’esmenten per a
integrar el tribunal qualificador:
* President/a:
- Titular: Jordi Solà Carós, Cap del Departament de Serveis a la Ciutadania del
Consell Comarcal de la Selva.
- Suplent: Joan Busquets Biarnes, Cap del Departament d’Atenció a les Persones

ÒRGAN

EXPEDIENT

ANUNCI

RECURSOS HUMANS

X2021000749

Codi Segur de Verificació: afd6385d-a2c7-4f77-ae28-0df549db8c54
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2021_14517004
Data d'impressió: 08/11/2021 14:18:50
Pàgina 2 de 2

SIGNATURES

Ìafd6385d-a2c7-4f77-ae28-0df549db8c54YÎ

DOCUMENT

1.- TCAT P MONTSERRAT ROURA MASSANEDA (Alcaldessa), 08/11/2021 14:14

del Consell Comarcal de la Selva.
* Vocal proposat per l’Escola d’Administració Pública:
- Titular: Sr. Joaquim Carreras Barnés, Departament de Cultura de la Generalitat.
Arxiu Comarcal de la Selva.
- Suplent: Sr. Carles Ros Font, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació. Oficina Comarcal de la Selva.
* Secretari/a: Tècnic/a de la Corporació d’igual o superior categoria:
-Titular: Sra. Èlia Massó i Tamayo, Secretària de l’Ajuntament de Riudellots de la
Selva.
- Suplent: Sra. Montserrat Fàbrega i Comas, T ècnica d’Administració General de
l’Ajuntament de Riudellots de la Selva.
QUART.- Determinar que el segon exercici, l’exercici teòric pràctic, es durà
a terme el proper dia 24 de novembre de 2021 a les 10:00 hores, a la sala
polivalent de l’Ajuntament de Riudellots (plaça de l’Ajuntament, 1), restanthi convocats/ades, mitjançant la present resolució, els/les aspirants admesos /es,
així com convocar els membres del tribunal.
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Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
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L’ordre d’actuació dels aspirants es farà per número de regis tre d’entrada de
l’Ajuntament de Riudellots, de les sol·licituds presentades per formar part del
procés de selecció.
CINQUÈ.- Apercebre els/les aspirants que segons disposa la base sisena de
les bases generals que regeixen el procés selectiu, per a cada exercici els aspirants
seran citats mitjançant crida única i s’identificaran amb el corresponent document
d’identitat. Els aspirants que no compareguin en el lloc, data i hora assenyalats,
fins i tot per raons de força major, seran definitivament exclosos /es del procés
selectiu. En qualsevol moment els Tribunals podran requerir als/les opositors/es
l’acreditació de la seva personalitat.
SISÈ.- Els/les aspirants disposen d’un termini de deu dies hàbils, a partir
de la publicació a la seu electrònica de l’Ajuntament de Riudellots, per tal
d’esmenar les faltes que calgui o acompanyar els documents que siguin preceptius
i/o presentar reclamacions.
SETÈ.- Publicar aquesta resolució al Taulell d’anuncis electrònic i a la seu
electrònica de l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, de conformitat amb l’establert
a la base quarta i informar-ne al Ple municipal en la primera sessió ordinària que
tingui lloc.
Cosa que es fa pública per a general coneixement.
L’Alcaldessa,
Montserrat Roura i Massaneda
Datat i signat electrònicament.

