Ajuntament de Rodonyà
EDICTE

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Ajuntament de Rodonyà. Podeu verificar la seva autenticitat a
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Per Resolució de l'Alcaldia núm. 2022-0000251, de data 3 de juny de 2022, es van
aprovar les bases per convocar les proves selectives per constituir una borsa de treball
d'operari de serveis bàsics de l'Ajuntament de Rodonyà, grup AP, mitjançant concurs de
valoració de mèrits, en règim laboral temporal, per poder cobrir, de forma excepcional,
eventuals necessitats de personal d'aquest grup professional, atès que per Decret de
l'Alcaldia es va resoldre que existeixen necessitats urgents i inajornables, ja que cal
contractar personal per realitzar tasques de manteniment de la piscina durant els mesos
d'estiu.
La convocatòria i el text íntegre de les bases es van publicar a la seu electrònica de
l'Ajuntament, així com en el Butlletí Oficial de la província i en el Portal de Transparència.
En data 04 de juliol de 2022 va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds per
prendre part en el procés de selecció.
Dins d'aquest termini no s'han presentat al·legacions i la llista provisional d'admesos i
exclosos passa a ser definitiva i és la següent:
Admesos:
LLISTA
1
2
3

NOM
Miguel Cano Solé
Victor Moreno Insa
Francisco Piriz Amigo

DNI
**6**3*3*
**7**7*6*
**0**8*8*

Hauran de fer la prova de català:
LLISTA
1
2

NOM
Miguel Cano Solé
Francisco Piriz Amigo

DNI
**6**3*3*
**0**8*8*

La convocatòria és el dia 06/07/2022 a les 9:00h a l'Ajuntament de Rodonyà (plaça
Major, 1 – Castell)
La següent prova (entrevista) serà el mateix dia 06/07/2022 a les 10:00h a l'Ajuntament
de Rodonyà (plaça Major, 1 – Castell) i s'iniciarà amb l'aspirant el primer cognom del
qual comenci per la lletra J i successives.
Exclosos:
Aldelhakim Essaddiki: manca la titulació requerida.

L'alcalde
Enric Ferré Ginovart
Rodonyà, a data de la signatura electrònica

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
Enric Ferré Ginovart - DNI ** (SIG) el dia 05/07/2022 a les 10:45:11

