
 

 

 

 

 

 

ÈLIA MASSÓ I TAMAYO, Secretària-interventora de l’Ajuntament de Riudellots de la 

Selva,  

 

CERTIFICO: 

 

Que l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, va dictar la resolució número 

2021DECR000388 de 26 de maig de 2021, que a continuació es transcriu 

íntegrament i literalment: 

 

“LLISTAT PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS AL PROJECTE BRIGADA JOVE 

ANY  2021 

Havent finalitzat el termini hàbil per a la presentació de sol·licituds per a participar 

en el procés selectiu per l’adjudicació de les places per a la brigada jove d’estiu 

2021, convocat per Junta de Govern Local en sessió ordinària celebrada el dia 4 de 

maig de 2021. 

Atès que s’ha d’aprovar provisionalment la llista d’admesos/es i exclosos/es per a 

participar en el procés selectiu, d’acord amb el que disposa el punt 6 de les bases 

de la convocatòria. 

De conformitat amb el que s’ha exposat; la sotasignada Alcaldessa PROPOSO: 

 PRIMER.- Aprovar la següent relació provisional d’aspirants admesos/es 

i exclosos/es per a participar en el procés selectiu per l’adjudicació de les places 

per a la brigada jove d’estiu 2021: 

- ADMESOS/ES: 

NOM I COGNOMS DNI 

ESTEVE MIQUEL GUITART ***3477** 

ELOY BAENA GARCIA ***3440** 

ANDRIY STASYUK DRUCHUK ***4200** 

MARTÍ FREIXAS PARADEDA ***3423** 



 

 

 

 

 

SANDRA RIGAU I VALVERDE ***4939** 

CRISTINA KOPACHEVSKA ***1373** 

ARNAU ARIZA LLACH ***8026** 

PERE JIMENEZ PLANIOL ***4897** 

GIULIANNA MARIONA 

GARCIA ZEGA 

***8207** 

 

SEGON.- Els aspirants disposen d’un termini de deu dies naturals, a partir 

de la publicació al tauler d’anuncis de la corporació Local, per formular reclamacions 

o esmenes. En cas de no presentar-se al·legacions a la llista provisional aquesta 

esdevindrà definitiva sense necessitat de nova resolució. 

 TERCER.- Determinar que la data del sorteig públic per a la selecció 

dels/de les candidats/ates a ocupar les places de Brigada Jove serà el dia 14 de 

juny a les 12:00 hores a la sala de Plens de l’Ajuntament de Riudellots de la 

Selva (Pl. Ajuntament, 1, Riudellots de la Selva), d’acord amb el punt 8 de les 

bases de la convocatòria. 

 QUART.- Els/les candidats/ates a qui se’ls hagi preassignat una plaça com a 

resultat del sorteig hauran de fer una entrevista laboral en la qual es valorarà si 

són aptes per a la plaça, d’acord amb el que estableix el punt 8 de les bases de la 

convocatòria. 

CINQUÈ.- Publicar aquesta resolució a la pàgina web municipal de 

l’Ajuntament de Riudellots de la Selva, de conformitat amb el punt 9 de les bases 

de la convocatòria, i informar-ne al Ple municipal en la primera sessió ordinària que 

tingui lloc.” 

I perquè així consti i produeixi els efectes oportuns, lliuro el present certificat, 

d’ordre i amb el vistiplau de l’Alcaldessa-Presidenta. 

 

 

Datat i signat electrònicament. 
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