Exp.: 2021/007362

RESULTAT DE LA FASE PRÈVIA (PROVA DEL NIVELL B1 DE LES LLENGÜES CATALANA I
CASTELLANA) DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT D’UNA PLAÇA
DE CONSERGE DE SERVEIS GENERALS RESERVADA AL TORN DE PERSONES
DISCAPACITADES I PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER COBRIR LES
SUPLÈNCIES TEMPORALS QUE ES PRODUEIXIN EN AQUESTA CATEGORIA ,
MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE CONCURS OPOSICIÓ LLIURE (GRUP AP),
REALITZADA EL 5 DE NOVEMBRE DE 2021.
NIF

Llengua
catalana

Llengua
castellana

Qualificació

***016***
***412***
***709***

No presentat/da
Apte/a
No presentat/da

Exempt/a
Exempt/a
No presentat/da

No apte/a
Apte/a
No apte/a

Finalitzada la fase prèvia, el tribunal fa públiques les qualificacions dels aspirants i convoca
els aspirants que l’han superada i els exempts de realitzar-la el divendres 3 de desembre de
2021, a les 9 .00 hores , al pavelló poliesportiu municipal de Roses, situat a la carretera del
Mas Oliva, núm. 39, per a la realització del primer i segon exercici de la fase d’oposició
(qüestionari tipus test i prova pràctica).
Es recorda als aspirants, en aplicació de les recomanacions sanitàries per la COVID -19:
1. Que abans de realitzar la primera prova hauran de presentar impresa, omplerta, signada i
datada la declaració responsable que acrediti l’estat de salut del participant en relació
amb la covid-19 (declaració que podran descarregar-se de la convocatòria publicada a la
pàgina web municipal).
2. Que hauran d’assistir a cada una de les proves proveïts de mascareta.
3. Que hauran de portar el material d’oficina necessari per poder realitzar les proves
(bolígraf, llapis, etc.).
4. Que es recomana que llegeixin amb atenció les mesures preventives aprovades per
l’Alcaldia en relació amb la prevenció de la covid-19, que hauran de seguir durant la
realització de les proves selectives. Aquestes mesures les trobaran penjades en la
convocatòria publicada a la pàgina web municipal.
El secretari del tribunal qualificador
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