RESOLUCIÓ D'ALCALDIA
APROVANT LA LLISTA PROVISIONAL 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.
Per tot l’exposat,

DECRET

MARÍA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ ROS (2 de 2)
Secretària-Interventora
Data Signatura: 12/07/2022
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2.- Atès que, finalitzat, en data 06/07/2022, el termini de presentació d’instàncies per a
participar en el procés 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: 2022-0371 Data: 12/07/2022

1.- Per Decret de l’Alcaldia, núm. 2022-0262, de data 03/06/2022 es convoca el procés de
constitució de la borsa de treball per al lloc de treball de mestre/a d’educació infantil de l’escola
bressol “Pas a Pas”.

RESOLC
PRIMER. Aprovar i fer pública la relació PROVISIONAL d’aspirants admesos i exclosos
per participar al procés de constitució de la borsa de treball per al lloc de treball de mestre/a
d’educació infantil de l’escola bressol “Pas a Pas” .
SEGON. Fer 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
 48**1**5G
 48**4**4T
 47**5**7P
 73**2**0F
 43**3**9E
 47**4**2R
 49**2**0F
 78**5**5F
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X9**7**8Z
73**8**3G
36**6**3L
48**2**8C

QUART. Publicar la present resolució al Taulell d’anuncis de l’Ajuntament i a la web
municipal http://www.rossello.cat.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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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, l’hora i el lloc de realització de la prova establerta en les bases
de la convocatòria

DECRET

SEGON. Les persones aspirants que han estat declarades provisionalment com a excloses
disposen d’un termini improrrogable de deu (10) dies hàbils per a presentar esmenes i
possibles reclamacions.
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
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.
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RELACIÓ DE PERSONES EXCLOSES ( Falta de documentació)
 47**2**4P
 47**5**4A

