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Alcalde
Data Signatura: 29/11/2021
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Expedient núm.: 602/2021
Procediment: CONVOCATORIA PROVISIÓ PERSONAL LABORAL TEMPORAL
MONITORS/ES I DIRECTOR/A DEL CASAL DE NADAL 2021

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA APROVANT LA LLISTA PROVISIONAL
D’ADMESOS I EXCLOSOS

4.- Vistes les bases que regeixen aquest procés de selecció.
5.- Vista l’acta inicial del Tribunal Qualificador.
6.- Vist l’article 68.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu
comú de les Administracions Públiques que regula el tràmit d’esmena i millora de les
sol·licitud, que resulta igualment aplicable en els procediments de selecció i
concurrència competitiva amb pluralitat d’interessats, sense possibilitat d’ampliació
d’aquest termini.
Per tot l’exposat,
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar i fer pública la relació PROVISIONAL d’aspirants admesos i
exclosos per participar al procés de selecció per proveir temporalment els llocs de
treball de monitors/es i pre-monitors/es i un director/a pel casal de Nadal 2021, per una
durada indeterminada.
Es fa pública la relació provisional dels aspirants admesos i exclosos, tenint en compte
que per tal de realitzar aquesta consulta i als efectes de garantir el respecte i la
confidencialitat de les dades de les persones aspirants es fa públic únicament el número
de DNI.
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3.- Vist l’article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals, el qual estableix l’emissió de la llista
d’admesos i exclosos una vegada acabat el termini de presentació d’instàncies.

DECRET

MARÍA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ ROS (2 de 2)
Secretària-Interventora
Data Signatura: 30/11/2021
HASH: 7d5e414d842bb6f2ef6c5c8312fbfccd

2.- Finalitzat en data 20/11/2021 el termini de presentació d’instàncies per a participar
en el procés de selecció de referència.

Número: 2021-0324 Data: 29/11/2021

1.- Per Decret de l’Alcaldia, número 2021-0315, de data 15/11/2021 es convoca el
procés de selecció per proveir temporalment els llocs de treball de monitors/es i premonitors/es i un director/a pel casal de Nadal 2021, per una durada indeterminada.

RELACIÓ DE PERSONES ADMESES
48**7*45X
49**0*51L
47**4*89V
49**0*21M
49**8*03V
47**6*58T
RELACIÓ DE PERSONES EXCLOSES

El termini es computarà a partir de l’endemà de la data de publicació de l’anunci de la
present resolució en els mitjans indicats.
Es fa saber expressament a les persones aspirants que han estat declarades
provisionalment com a excloses que en cas que no s’acompleixi l’esmentat tràmit
d’esmena o millora es consideraran definitivament exclosos del procés de selecció.
TERCER.- La resolució d’Alcaldia indicada en l’anterior apartat contindrà el llistat
definitiu de persones aspirants admeses i excloses, i en ella es determinarà la
composició nominal del Tribunal i s’assenyalarà el dia 9 de desembre de 2021 a les
17:00 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Rosselló per la realització de la
qualificació i entrevista personal.
QUART.- Publicar la present resolució al Taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a la web
municipal http://www.rossello.cat.

Ho dicta l’Alcalde, Josep Abad Fernàndez, a Rosselló, en la data indicada al marge.
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Les reclamacions seran resoltes a través de resolució d’Alcaldia que es dictarà i farà
pública de forma única i conjunta per a totes les persones aspirants al taulell d’anuncis
de l’Ajuntament i al web municipal http://www.rossello.cat
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SEGON.- Les persones aspirants que han estat declarades provisionalment com a
excloses disposen d’un termini improrrogable de cinc (5) dies hàbils per a
presentar esmenes i possibles reclamacions.
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