
Resolució de Presidéncia de 27 d'agost de 2013, daprovació de la ¡lista provisional 
d'admesos ¡ exciosos del procés de selecció per ocupar un lIoc de trebail amb 
carácter temporal de recepcionista - manteniment. 

Motiva ci ó 
Vist que ha finalitzat el termini per sol licitar participar en el procés de selecció de personal 
laboral per a ocupar el lloc de treball amb carácter temporal de recepcionista - 
manteniment de la Fundació Guifré, d'acord amb les bases especifiques reguladores de dit 
procés, ti correspon a la Presidéncia laprovació de la Ilistat provisional dadmesos i 
exciosos. 

Vist que fins a la data s'han presentat sis persones i una vegada analitzada la 
documentació presentada es procedent aprovar la llista provisional dadmesos i exciosos. 
En aquest sentit, i dacord amb al base cinquena els aspirants disposaran de cinc dies 
hábils per tal desmenar els detectes que han motivat lexciusió, justificant el seu dret a 
estar inclosos en la relació dadmesos. 

Transcorregut el termini sense que shagi procedit a lesmena deis detectes que han 
motivat lexclusió. la  ¡lista provisional esdevindrá definitiva sense mes trámit. 

Atés que per a ocupar aquest lloc de treball és necessari, tal i com estableixen les bases, 
disposar del nivel¡ A de catalá; 

Per tot aixó, semet la següent. 

Disposició 
El President resol: 

Primer. Aprovar la ¡lista provisional dadmesos i exclosos següent: 

ADM ESOS 

COGNOMS hNOM f(EMPCIO PROVA CATALA 

Llach Sánchez Jan SI 

Barranqueras Reina Mane¡ NO 

Garcia Subirana Josep NO 

EXCLOSOS 

COGNOMS 	NOM 

Medrano Cuevas 	Sergio 

Rajan 	 Raja Prasad 

Currius Soldevila 	1 Eudald 

MOTIVACIÓ DE L'EXCLUSIÓ 

No disposar de certificat de disminució 

No disposar de titulació, no disposar de carnet de 
conduir, no disposarde vehicle propi 

No disposar de certificat de disminució 
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Segon. Disposar que transcorregut el termini de cinc dies hábils a comptar des de la data 
de la publicació de la resolució sense que shagin presentat allegacions, objeccions i/o 
reclamacions a la lista provisonal aprovada, o bé no s'hagin presentat esmenes. el Ilistat 
provisional esdevindrá definitiu sense mes trámit. 

Tercer. Publicar aquesta resolució a la página web i en el tauler danuncis de la Fundació 
G u ifré. 

Ho mana i ha signa el president de la Fundació Guifré. senyor Jordi Muneli i Garcia a 
RipolI el dia vint-i-set d'agost de dos mil tretze, de la qua¡ cosa com a secretan en dono fe. 

En dono fe, 

Jordi MunelI i Garcia 	 ' Gerard Soldevila i Fréixa 
President 	 Secretan 
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