JOSEP ABAD FERNANDEZ (1 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 27/07/2022
HASH: 2abecb34f3d581ebe5ab5042bb351e2e

Expedient núm.: 337/2022
Procediment: Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball
RESOLUCIÓ D'ALCALDIA APROVANT LA LLISTA DEFINITIVA
D’ADMESOS I EXCLOSOS
1.- Per Decret de l’Alcaldia, núm. 2022-0261, de data 03/06/2022 es convoca el procés
de constitució de la borsa de treball per al lloc de treball de tècnic/a d’educació infantil
de l’escola bressol “Pas a Pas”.
2.- Per Decret de l’Alcaldia, núm. 2022-0370, de data 12/07/2022, es publica la llista
provisional d’admesos i exclosos.

PRIMER.- Aprovar i fer pública la relació DEFINITIVA d’aspirants admesos i
exclosos per participar al procés de constitució de la borsa de treball per al lloc de
treball de tècnic/a d’educació infantil de l’escola bressol “Pas a Pas”.
Es fa pública la relació definitiva 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


73**2**0F



47**4**2R



43**5**3A



43**8**6F



49**5**9F



47**8**4M



43**3**7Y



73**8**3G



47**8**2N
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Per tot l’exposat,
RESOLC:

DECRET

MARÍA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ ROS (2 de 2)
Secretària-Interventora
Data Signatura: 27/07/2022
HASH: 7d5e414d842bb6f2ef6c5c8312fbfccd

4.- Vistes les bases que regeixen aquest procés.

Número: 2022-0405 Data: 27/07/2022

3.- Vist que, transcorregut el termini per a presentar esmenes i/o reclamacions, no s’han
presentat al·legacions.



36**6**3L



48**5**2S



78**1**5N



47**9**5R



21**0**1Q

48**4**7R



47**1**1N



48**9**7Z



48**4**5S



47**2**4P

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

L’alcalde. Josep Abad Fernàndez.

DECRET

SEGON.- S’assenyala el dia 1 de setembre de 2022, a partir de les 12:00 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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Número: 2022-0405 Data: 27/07/2022

RELACIÓ DE PERSONES EXCLOSES

