
Transcorregut el termini de presentació de documents i de conformitat amb el que 
estableixen les bases que regeixen la provisió, mitjançant concurs-oposició d’una 
plaça de treballador/a familiar adscrit/a al Departament d’Acció Social de l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt, en règim funcionari interí, grup C2.

HE RESOLT:

Primer.- Aprovar la llista definitiva dels aspirants admesos:

*** Caldrà realitzar la prova de català.

Segon.- Informar que no hi ha aspirants exclosos.

Tercer.- Nomenar el Tribunal Qualificador constituït pel President/a, Secretari/a i tres 
vocals i els seus respectius suplents:

President/a: 

Maria Carme Suárez Vázquez
Suplent: Maria Angeles López Castro

Secretari/a: 

Gemma Navarro Medialdea
Suplent: Roser Pi Canadell
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Vocals: 

Marta Corominas Balaguer (designada per l’Escola Administració Pública)
Suplent: Eva Jordà Affonso (designada per l’Escola Administració Pública)

Mª Carmen Caballero Garrote
Suplent: Maria Pilar Pérez Lorente

Manuel Fernández García
Suplent: David Cano Jiménez

Quart.- Convocar el primer exercici (prova de català) per aquells aspirants que no 
hagin acreditat el corresponent nivell pel pròxim 4 de març de 2020, a les 9.00h a 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt (carrer Anselm Clavé, 73).

Cinquè.- Convocar el segon exercici (tipus test) d’acord amb les bases que regeixen el 
procés de selecció pel pròxim 6 de març de 2020, a les 9.00h a la Biblioteca Ca 
l’Oliveres (carrer Castelló de la Plana, 11).

Sisè.- Convocar el tercer exercici (teòric i cas pràctic) d’acord amb les bases que 
regeixen el procés de selecció es realitzaran el pròxim 6 de març de 2020 a 
continuació del segon exercici.

Setè.- Caldrà aportar document identificatiu per tal de poder participar en el procés 
selectiu.

Vuitè.- Exposar aquesta resolució al tauler d’anuncis de l’Ajuntament fins el pròxim 6 
de març de 2020 per a que tots els interessats estiguin degudament informats.

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