Segons Resolució d'Alcaldia número 442/2020 de data 8 de juliol , es va
publicar lla llista provisional d'admesos i exclosos, i els membres del Tribunal,
de la convocatòria del procés de constitució d'una borsa de treball per a la
cobertura com a personal laboral temporal de neteja, mitjançant
concurs-oposició.

Transcorregut aquest termini, s’aprovarà la llista definitiva d’aspirants
admesos i exclosos, data i lloc de les proves, que es publicarà en el tauler
d’edictes, al web municipal, i a la seu electrònica de l’Ajuntament, Aquesta
publicació substitueix la notificació individual als interessats, d’acord amb l’art.
45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
2. FONAMENTS DE DRET
L'article 78 del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament
de personal al serveis de les entitats locals, disposa que una vegada finalitzat
el termini de presentació d'instàncies, el President de la Corporació ha de
dictar resolució en el termini màxim d'un mes aprovant la llista d'admesos i
exclosos, i membres del Tribunal.
3. RESOLUCIÓ

Número: 2020-0498 Data: 23/07/2020

Atès que el dia 23 de juliol de 2020, ha finalitzat el termini de deu dies hàbils,
per tal d'aportar la documentació als aspirants exclosos.

DECRET ALCALDIA

Primer.- Aprovar la relació, per odre de registre d'entrada, dels aspirants
admesos i exclosos en dita convocatòria:
* El número d’identificació correspon als dígits que en el format ocupin les
posicions quarta, cinquena, sisena i setena.
DNI
***1227**
***2562**
***7677**
***2571**
***3493**
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Alcalde-President
Data Signatura: 23/07/2020
HASH: 1bca45f95411c974f6ab28158d4a761e

Resolució d'alcaldia

Llista d'aspirant exclòs:

DNI
***0812**

Roquetes, document signat electrònicament.
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Número: 2020-0498 Data: 23/07/2020

PER REALITZAR LA PROVA ELS ASPIRANTS HAN DE PORTAR BOLÍGRAF BLAU, ES
OBLIGATORI L'ÚS DE MASCARETA, GUARDAR LES DISTÀNCIES DE SEGURETAT I
SI ALGÚ PRESENTA SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB EL COVID_19, CAL QUE HO
COMUNIQUI I NO ES PRESENTI.
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Quart.- Publicar aquesta resolució al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de
Roquetes, a la seu electrònica de l’Ajuntament, i a la web municipal
www.roquetes.cat.

DECRET ALCALDIA

Tercer.- Les proves tindran lloc el dia 27 de juliol de 2020, a les 9:30 hores al
Saló de Plens de l'Ajuntament de Roquetes

