DECRET D’ALCALDIA:

Núm. exp.: 2021/872
Transcorregut el termini de presentació d’instàncies i 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:

Signatura 2 de 2

Ignasi Simon Ortoll
Gemma Navarro Medialdea

23/04/2021 Secretària
Signatura 1 de 2

23/04/2021 Alcalde

Primer.- Aprovar la llista provisional dels aspirants admesos i exclosos:
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Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

75614881a45e49a59c9be58a62369fac001

Url de validació

https://carpeta.llicamunt.cat/Validador

Metadades

AJUNTAMENT
DE LLIÇÀ
D'AMUNT

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2021/414 - Data Resolució: 23/04/2021
d'elaboració: Original

Origen: Origen administració

Estat

Segon.- Exposar aquesta llista al tauler d’anuncis de l’Ajuntament fins el 10 de Maig 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.

Signatura 2 de 2

Ignasi Simon Ortoll
Gemma Navarro Medialdea

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.

23/04/2021 Secretària
Signatura 1 de 2

23/04/2021 Alcalde

Tercer.- Transcorregut el termini d’ exposició sense que s’ hagi presentat cap
al·legació i/o reclamació a aquesta Resolució, la llista provisional s’ entendrà elevada a
definitiva.
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