DECRET D’ALCALDIA
Núm. exp.: 2021/872
Realitzada la valoració de mèrits, el passat 14 de juny de 2021 a les 9.00h a
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, 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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Primer.- Publicar el resultat de la valoració de mèrits de cadascun dels aspirants, així
com la puntuació total del procés.
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Segon.- Informar als aspirants que el Tribunal Qualificador va decidir per unanimitat no
dur a terme les entrevistes personals, per tant i veient els resultats, es proposa la
contractació per ocupar les tres places d’operari/a de gestió de residus i neteja viària
fins provisió de plaça definitiva o amortització, als aspirants amb els número de D.N.I.
acabats en 199-Z, 524-D i 279-S, que tenen les tres majors puntuacions del procés.
Tercer.- El Departament de RRHH es posarà en contacte amb els 3 aspirants que han
obtingut una major puntuació amb l’objectiu d’acordar la data de contractació com
operari/a de gestió de residus i neteja viària fins provisió definitiva de la plaça o
amortització.
Quart.- Informar a la resta d’aspirants que han superat el procés selectiu que formaran
part de la borsa de treball pel lloc de treball d’operari/a gestió de residus i neteja viària,
i que la borsa tindrà una vigència de dos anys des de la seva constitució.
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La borsa de treball quedarà constituïda amb el següent ordre:
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Cinquè.- Exposar aquesta llista al tauler d’anuncis de l’Ajuntament fins el proper 21 de
juny de 2023.
Així ho ha manat i signat el Sr. Alcalde, Ignasi Simon i Ortoll, davant meu, la Secretària
accidental, ho certifico.
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Lliçà d’Amunt, a data de la signatura electrònica
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