DECRET D’ALCALDIA
Núm. exp.: 2021/1138
Transcorregut el termini d'exposició de la llista d’aspirants provisional 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, de tres operari/es de Gestió de Residu,
un/a oficial 1ª d’Obres, un/a operari d’Obres, un/a auxiliar neteja edificis, en règim laboral temporal.

HE RESOLT:
Primer.- Aprovar la llista definitiva amb els admesos i exclosos (per saber motiu d’exclusió, mirar
llegenda a la pàgina 3):

Operari/a Gestió de Residus

Ignasi Simon Ortoll

Signatura 2 de 2

29/04/2021 Alcalde

ADMESOS

Gemma Navarro Medialdea

Signatura 1 de 2

29/04/2021 Secretària

EXCLOSOS

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
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Oficial 1ª d’Obres

ADMESOS
Sense aspirants admesos

EXCLOSOS

ADMESOS

Ignasi Simon Ortoll

Signatura 2 de 2

29/04/2021 Alcalde

Operari/a d’Obres

Gemma Navarro Medialdea

Signatura 1 de 2

29/04/2021 Secretària

EXCLOSOS
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Estat

Auxiliar neteja d’edificis
ADMESOS

29/04/2021 Alcalde

EXCLOSOS

1. No presenta document nacional d'identitat o equivalent o no acredita adequadament.
2. No presenta declaració jurada o no acredita adequadament.

Ignasi Simon Ortoll

Signatura 2 de 2

3. No presenta Document acreditatiu (DARDO) d’estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
4. No aporta certificat d’inscripció al Servei d’Empresa i d’Ocupació de la Vall del Tenes (SEOVT)
5. No presenta la fotocòpia de la titulació o no ho acredita adequadament
6. No presenta permís de conduí d’acord al lloc de treball al que opta.
7. No presenta CV
8. No presenta certificat de la Vida Laboral

Tercer.- Informar que les entrevistes es realitzaran els propers dies 3 i 4 de Maig de 2021 a les
instal·lacions del SEOVT situat al carrer Dr. Bonet, 1 de Lliçà d’Amunt seguint el següent
ordre:

Gemma Navarro Medialdea

Signatura 1 de 2

29/04/2021 Secretària

Segon.- Convocar al tribunal qualificador els pròxims dilluns dia 3 de Maig a les 09.30h i dimarts dia
4 de Maig a les 12h a les instal·lacions del SEOVT situat al carrer Dr. Bonet, 1 de Lliçà d’Amunt, per
dur a terme les entrevistes personals d’acord amb les bases del procés selectiu.
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29/04/2021 Alcalde
Ignasi Simon Ortoll

Signatura 2 de 2

Quart.- Informar que a l’entrevista de treball s’haurà d’aportar la documentació presentada a les
instàncies i la documentació acreditativa per mèrits:
- Llibre de família
- Carnet família monoparental o família nombrosa
- Certificat de grau de disminució o carta resolució de grau de dependència etc.
- Qualsevol document que acrediti els aspectes a valorar, experiència, formació etc.

Sisè.-

Exposar aquesta llista al tauler d’anuncis de l’Ajuntament fins el 04 de Maig de 2021.

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

Gemma Navarro Medialdea

Signatura 1 de 2

29/04/2021 Secretària

Cinquè.- Informar als aspirants que s’hauran d’acreditar mitjançant DNI o passaport, i que serà
obligatori l’ús de mascareta.

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