DECRET D’ALCALDIA
Núm. exp.: 2021/872

Realitzada la prova de català als aspirants que no van acreditar el nivell bàsic A2, el
passat 25 de maig de 2021 al Casal de Gent Gran de Palaudàries, de conformitat amb
el que estableixen les bases que regeixen la provisió, mitjançant concurs-oposició torn
lliure de tres places d’operari/a de gestió de residus i neteja viària en règim laboral
temporal, adscrites a l’equip de Gestió de Residus i Neteja Viària de l’Ajuntament de
Lliça d’Amunt i constitució borsa de treball.
HE RESOLT:
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Ignasi Simon Ortoll
Gemma Navarro Medialdea
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27/05/2021 Alcalde

Primer.- Publicar els resultats de les proves de català essent el resultat Apte, No Apte
o No presentat.
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Els aspirants que hagin estat No Aptes o bé no s’hagin presentat a la realització de la
prova de català queden eliminats del procés selectiu, i per tant, no podran realitzar
l’exercici 2.
Segon.- Recordar el lloc, data i hora on es realitzaran les proves que formen part del
procés de selecció:
Exercici 2. Prova pràctica tipus test relacionada amb les tasques a
desenvolupar.
Dia: 01/06/2021
Hora: 9:30h

27/05/2021 Alcalde

Lloc: Casal de Gent Gran de Palaudàries.
C. Palaudaries, 88 de Lliçà d’ Amunt
Tercer.- Convocar al tribunal qualificador el dia 01/06/2021 a les 9h a l’edifici del Casal
de Gent Gran de Palaudàries, per dur a terme les proves d’acord amb les bases del
procés selectiu.
Quart.- Informar als aspirants que s’hauran d’acreditar mitjançant DNI o passaport, i
que serà obligatori l’ús de mascareta.

Ignasi Simon Ortoll
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Cinquè.- Exposar aquesta llista al tauler d’anuncis de l’Ajuntament fins el proper 1 de
Juny 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
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27/05/2021 Secretària

Lliçà d’Amunt, a data de la signatura electrònica
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