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

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.
4.- Vistes les bases que regeixen aquest procés de selecció.
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2.- Atès que, finalitzat, en data 29/11/2021, el termini de presentació d’instàncies per a
participar en el procés de selecció de referència, s’han detectat que determinades
sol·licituds de participació en el procés de selecció contenen omissions o mancances
que poden ser objecte d’esmena, compleció o millora, cal concedir amb caràcter previ
a declarar la seva exclusió definitiva el termini procedent per a poder esmenar,
completar o millorar la sol·licitud presentada en els termes que de forma
individualitzada s’indica.

Número: 2021-0344 Data: 15/12/2021

1.- Per Decret de l’Alcaldia, núm. 2021-0314, de data 15/11/2021 es convoca el procés
de selecció per proveir temporalment el lloc de treball de Periodista adscrit/a a
l’Emissora Municipal de Ràdio Rosselló per a realitzar els serveis informatius, grup
A2, personal laboral de l’Ajuntament de Rosselló, per una durada de 6 mesos.

Per tot l’exposat,
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar i fer pública la relació DEFINITIVA d’aspirants admesos i
exclosos per participar al procés de selecció.
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.
RELACIÓ DE PERSONES ADMESES


47**4*73M



47**8*35Z



47**9*38T
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Expedient núm.: 601/2021
Procediment: CONVOCATÒRIA PROVEIR URGENT 2 LLOCS DE TREBALL
PERIODISTES RADIO PERSONAL LABORAL TEMPORAL



43**0*11T

RELACIÓ DE PERSONES EXCLOSES

SEGON.- S’assenyala el dia 21 de desembre de 2021, a partir de les 10:00 hores, a la
sala de plens de l’ajuntament per la realització de la prova establerta en les bases de la
convocatòria.
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L’alcalde. Josep Abad Fernàndez.

Número: 2021-0344 Data: 15/12/2021

TERCER.- Publicar la present resolució al Taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a la web
municipal http://www.rossello.cat.

