
LLISTA PROVISIONAL ADM I EXCL. BORSA BRIGADA D’ OFICIAL 1a 
BRIGADA ELÈCTRICA

Núm. Exp.: 2021/1719

Transcorregut el termini de presentació d’ instàncies i de conformitat amb el 
que estableixen les bases de la convocatòria de concurs-oposició, accés lliure, 
per constituir una borsa de treball d’ oficial 1a de Brigada  Elèctrica, grup C1, en 
règim laboral no permanent, per ocupar amb caràcter transitori suplències de 
personal, o per cobrir possibles vacants de la mateixa escala i subescala.

HE RESOLT:

Primer.- Aprovar la llista definitiva dels aspirants admesos i exclosos:

Haurà de realitzar prova de 
català
Haurà de realitzar prova de 
català

                EXCLOSOS:   
   

INSTÀNCIA DNI MOTIU EXCLUSIÓ
2021/7204 063E 2, 7
2021/7788 
2021/8893 842V 3

1. No presenta document nacional d'identitat o equivalent o no acredita adequadament.
2. No presenta declaració jurada o no acredita adequadament.
3. No presenta la fotocòpia de la titulació o no ho acredita adequadament.
4. No presenta o no acredita adequadament nivell de català
5. No presenta carnet conduir B d' acord al lloc de treball
6. No presenta CV actualitzat

ADMESOS:
 

INSTÀNCIA DNI
2021/7385, 2021/7386, 

2021/7387 736V

2021/8019 144Y

2021/8098 878F



Segon.- Recordar al Tribunal Qualificador:

President: Titular: Javier Sanz García
Suplent: Josep Ma. Monzon Arrom

Vocals:
Salvador Panosa Garcia (Suplent: Marc Ricart Llach)
Javier Parra Hernández (Suplent: Juan Aguilera Rodríguez)

Ester Serra Mitjans (Suplent: Luis Alberto Ramos Saguillo), designats per l’ 
Escola d’ Administració pública de Catalunya.

Secretària: Gemma Navarro Medialdea (Suplent: Pilar Regales Pou)

Tercer.- Informar del lloc, data i hora on es realitzaran les proves que formen 
part del procés de selecció:

Exercici 1. Coneixement de la llengua catalana. Eliminatori. 

Dia: 20/09/2021

Hora: 9:00h

Lloc: Ajuntament de Lliçà d’ Amunt
        C. Anselm Clavé, 73

Recordem que només hauran de realitzar aquesta prova aquells 
aspirants que no hagin acreditat el nivell de català. 

Quart.- Els candidats admesos i que prèviament hagin aprovat la prova de 
català o hagin aportat la certificació de català i que estiguin admesos a la llista 
definitiva, se’ls hi convoca:

Exercici 2. Prova pràctica relacionada amb les tasques a 
desenvolupar.

Dia: 27/09/2021

Hora: 8:30h 

Lloc: Campa de la Brigada
C. Industria cantonada Avgda. Països Catalans

Serà obligatori que els aspirants vinguin equipats per a la realització de 
la prova, amb roba de treball (sabates de seguretat).



Cinquè.- Exposar aquesta llista al tauler d’anuncis de l’Ajuntament fins el 27 de 
Setembre  de 2021 per a que es puguin presentar les reclamacions i 
al·legacions que es considerin oportunes, i per a que els aspirants exclosos 
puguin esmenar els defectes que hagin motivat la seva exclusió.

Sisè.- Convocar al tribunal qualificador el dia 27/09/2021 a les 8:30h a la 
Campa de La Brigada (C. Industria cantonada Avgda. Països Catalans), per dur 
a terme les proves d’acord amb les bases del procés selectiu.

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

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

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


