DECRET D’ALCALDIA:
Núm. exp.: 2021/3150
Realitzades la prova d’ofimàtica el passat 23 de novembre de 2021 i de conformitat
amb el que estableixen les bases que regeixen la provisió, mitjançant concurs-oposició
d’accés lliure, de dues places d’Agent de la Policia Local més les vacants que puguin
produir-se abans de l’inici de les proves i creació de borsa de treball, enquadrades a
l’escala d’Administració especial, subescala de serveis especials, escala bàsica, grup
de titulació C2, a l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
HE RESOLT:
Primer.- Aprovar la llista dels resultats obtinguts de la prova d’ofimàtica:

Segon.- Informar que els aspirants amb D.N.I. 487Y i 189X avui 23 de novembre de
2021 han realitzat una revisió del resultat de la prova pràctica realitzada, continuant
essent resultats no aptes.
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Tercer.- Recordar als aspirants que han resultat Aptes a les anteriors proves
realitzades, del lloc, data i hora on es realitzaran les següents proves que formen part
del procés de selecció:
Psicotècnics. Eliminatori.
Dia: 24 de novembre de 2021.
Hora: 9:00
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres (C/Castelló de la Plana s/n, Lliçà d’Amunt)
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Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
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Metadades

AJUNTAMENT
DE LLIÇÀ
D'AMUNT

Classificador:Resolució -

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

Proves mèdiques.
A determinar
Quart.- Convocar al Tribunal Qualificador el proper 24 de novembre de 2021 a les
8.30h a la Biblioteca de Lliçà d’Amunt (C/Castelló de la Plana s/n, Lliçà d’Amunt).
Cinquè.- Informar als aspirants que serà obligatori la presentació del document
d’identificació DNI o bé passaport, així com l’ús obligatori de mascareta durant la
realització de les proves.
Sisè.- Exposar aquesta llista al tauler d’anuncis de l’Ajuntament fins el 23 de novembre
de 2021 per a que es puguin presentar les reclamacions i al·legacions que es
considerin oportunes.
Així ho ha manat i signat el Sr. Alcalde, Ignasi Simon i Ortoll, davant meu, la Secretària
accidental, ho certifico.
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Lliçà d’Amunt, a data de la signatura electrònica
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