
Exp. núm. 2022/231 
 
 

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA 
 
Antecedents, fets i consideracions 
Per Resolució de la presidència de Comissió Executiva de la Fundació de 9 
de desembre de 2022 es va acordar convocar un procés selectiu per a la 
contractació laboral temporal d’un/a tècnic/a de gestió d’activitats i creació 
d’una borsa de treball per a cobrir futures vacants d’aquest personal. 
 
L’anunci de la convocatòria i les bases del procediment es varen publicar al 
BOP núm. 245 de 27 de desembre de 2022. 
 
En data 12 de gener de 2023 es va publicar a la seu electrònica de la 
Fundació Rafael Masó la relació provisional de persones admeses i excloses. 
Transcorregut el termini de 5 dies hàbils a efectes d’esmena de defectes, 
reclamacions i aportació de documentació, aquesta presidència 
 
RESOL: 
 
Primer.- Aprovar la llista definitiva de candidats i candidates a les proves del 
procés selectiu per a la contractació laboral temporal d’un/a tècnic/a de gestió 
d’activitats de la Fundació Rafael Masó, i per a la creació d’una borsa de 
treball. 
 
Segon.- Convocar les persones aspirants admeses (segons relació annexa) 
a la realització de les proves el dimarts 24 de gener de 2023 a les 9.30 h a la 
Casa Masó (carrer Ballesteries, 29, de Girona). 
 
Girona, a la data de la signatura digital. 
 
 
 
 
 
Joaquim Ayats i Bartrina 
President de la Comissió Executiva 
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RELACIÓ DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES AL PROCÉS SELECTIU 
PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D’UN/A TÈCNIC/A DE 
GESTIÓ D’ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ RAFAEL MASÓ 
 
ASPIRANTS ADMESOS 
667L Otero Ibáñez, Anna (*) 
 
ASPIRANTS EXCLOSOS 
978Z Forcadell Ortiz, Pol 
 
(*) Exempta de la realització de la prova de llengua catalana. 
 
DATA DE LES PROVES 
La data de la prova serà el dimarts 24 de gener de 2023 a les 9.30 h, a la 
Casa Masó, carrer Ballesteries, 29, de Girona. 

• El primer exercici, escrit, de 9.30 a 11.30 h. 
• El segon exercici, de tipus pràctic, a les 11.30 h. 
• L’entrevista es farà a les 13.30 h. 

 
TRIBUNAL QUALIFICADOR 
Estarà constituït pels següents membres: 
President: Jordi Falgàs Casanovas; suplent: Narcís Casassa Font. 
Vocals: Jordi Pons Busquet; suplent: David Ibáñez Ibáñez. 
Sílvia Planas Marcé; suplent: Rosa M. Gil Tort. 
Secretari: Narcís Casassa Font; suplent: Carme Sais Gruart. 
 
Girona, a la data de la signatura digital. 
 
 
 
 
 
Joaquim Ayats i Bartrina 
President de la Comissió Executiva 
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