DECRET D’ALCALDIA: LLISTA PROVISIONAL ADM-EXCL MOBILITAT
HORITZONTAL
Núm. exp.: 2021/3034
Transcorregut el termini de presentació d’ instàncies i de conformitat amb el que
estableixen les bases del concurs de mobilitat horitzontal per a la provisió d’ una plaça
d’ agent de carrera de la policia municipal, enquadrada a l'escala d'Administració
especial, sots-escala de serveis especials, escala bàsica, grup de titulació C2.
HE RESOLT:
Primer.- Aprovar la llista provisional dels aspirants admesos i exclosos.

13/10/2021 Alcalde

ADMESOS:

Ignasi Simon Ortoll
Gemma Navarro Medialdea

Signatura 1 de 2

13/10/2021 Secretària

Signatura 2 de 2

EXCLOSOS:

Segon.- Exposar aquesta llista al tauler d’anuncis de l’Ajuntament fins el 27 d’ Octubre
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.
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Estat

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

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

Signatura 2 de 2

Ignasi Simon Ortoll
Gemma Navarro Medialdea

13/10/2021 Secretària
Signatura 1 de 2

13/10/2021 Alcalde

Lliçà d’Amunt, a data de la signatura electrònica
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