DECRET núm.: 872

Núm. exp.: Generació de Decrets 2019/455

Lliçà d’Amunt, 9 d'agost de 2019
Transcorregut el termini de presentació de documents i de conformitat amb el que
estableixen les bases que regeixen la provisió, mitjançant concurs-oposició per
promoció interna d’una plaça d’Oficial 2ª d’especialitat fuster, en règim laboral fix, grup
C2.
HE RESOLT:

20/08/2019 Alcalde

Primer.- Aprovar la llista definitiva dels aspirants admesos vist que no hi ha hagut cap
exclòs.

Segon.- Nomenar el Tribunal Qualificador constituït pel President/a i quatre vocals i els
seus respectius suplents:

Ignasi Simon Ortoll

Signatura 2 de 2

*Caldrà realitzar la prova de català, nivell bàsic A2

President/a:
Salvador Panosa Garcia
Suplent: Javier Sanz Garcia
Secretari/a:

19/08/2019 Secretària

Vocals:

Gemma Navarro Medialdea

Signatura 1 de 2

Gemma Navarro Medialdea
Suplent: Pilar Regales Pou

Manuel Fernández García
Suplent: David Cano Jiménez

Nomenat per l’Escola d’Administració Pública
Suplent: nomenat per l’Escola d’Administració Pública
Josep Maria Monzón Arrom
Suplent: Xavier Junqueras Pujadas

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
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AJUNTAMENT
DE LLIÇÀ
D'AMUNT

Tercer.- Convocar a l’exercici de català d’acord amb les bases que regeixen el procés
de selecció pel pròxim 18 de setembre de 2019, a les 9.00h a l’Edifici de l’Ajuntament
de Lliçà d’Amunt (C. Anselm Clavé, 73).
Quart.- Convocar a l’exercici pràctic d’acord amb les bases que regeixen el procés de
selecció pel pròxim 19 de setembre de 2019, a les 9.00h al carrer Molí d’en Fonollera,
9 del Polígon industrial Molí d’en Fonollera.
Cinquè.- Caldrà aportar document identificatiu per tal de poder participar en el procés
selectiu.
Sisè.- Exposar aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament fins el pròxim 19
de setembre 2019 per a que tots els interessats estiguin degudament informats.
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Ignasi Simon Ortoll
Gemma Navarro Medialdea

19/08/2019 Secretària
Signatura 1 de 2

20/08/2019 Alcalde

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