DECRET D’ALCALDIA

Núm. exp.: 2021/4008
Transcorregut el termini de presentació d’ instàncies i de conformitat amb el que estableixen les
bases que regeixen la provisió, mitjançant concurs de mèrits i per la creació d’una borsa de
treball per proveir diferents llocs de treball mitjançant plans locals d’ ocupació 2a part 2021
finançats íntegrament per l’Ajuntament de Lliçà d’ Amunt, cinc auxiliars neteja edificis, dos
operaris electricistes, en règim laboral temporal.

HE RESOLT:
Primer.- Aprovar la llista provisional dels aspirants admesos i exclosos (per saber motiu

Auxiliars Neteja Edificis Municipals

Ignasi Simon Ortoll

ADMESOS

EXCLOSOS

04/11/2021 Secretària

Signatura 2 de 2

04/11/2021 Alcalde

exclusió, mirar llegenda a la següent pàgina):

Operari/a Electricista
ADMESOS

Gemma Navarro Medialdea

Signatura 1 de 2

Sense aspirants admesos

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

1d71a6b410b94057801170569508e274001

Url de validació

https://carpeta.llicamunt.cat/Validador

Metadades

AJUNTAMENT
DE LLIÇÀ
D'AMUNT

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2021/1148 - Data Resolució: 04/11/2021
d'elaboració: Original

Origen: Origen administració

Estat

EXCLOSOS

1. No presenta declaració jurada o no acredita adequadament.
2. No presenta la fotocòpia de la titulació o no ho acredita adequadament
3. No presenta Document acreditatiu (DARDO) d’estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
4. No presenta CV
5. No aporta certificat d’inscripció al Servei d’Empresa i d’Ocupació de la Vall del Tenes (SEOVT)
6. No presenta certificat de la Vida Laboral

Segon.- Exposar aquesta llista al tauler d’anuncis de l’Ajuntament fins el 12 de novembre de
2021 per a que es puguin presentar les reclamacions i al·legacions que es considerin
oportunes, i per a que els aspirants exclosos puguin esmenar els defectes que hagin motivat la
seva exclusió.

Signatura 2 de 2

Ignasi Simon Ortoll
Gemma Navarro Medialdea

Així ho ha manat i signat el Sr. Alcalde, Ignasi Simon i Ortoll, davant meu, la Secretària
accidental, ho certifico.

Lliçà d’Amunt, a la data de la signatura electrònica.

04/11/2021 Secretària
Signatura 1 de 2

04/11/2021 Alcalde

Tercer.- Transcorregut el termini d’exposició sense que s’ hagi presentat cap al·legació i/o
reclamació a aquesta Resolució, s’entendrà elevada a definitiva.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

1d71a6b410b94057801170569508e274001

Url de validació

https://carpeta.llicamunt.cat/Validador

Metadades

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2021/1148 - Data Resolució: 04/11/2021
d'elaboració: Original

Origen: Origen administració

Estat

