DECRET D’ALCALDIA:
CANVI DATA PROVA CATALÀ

Núm. exp.: 2021/872
Revisat d’ofici des de recursos humans la llista definitiva d’admesos / exclosos
publicada el passat 12 de maig de 2021, on es va convocar a realitzar la prova de
català del nivell bàsic A2, a aquells aspirants que no van acreditar el nivell de català.
Vist que degut a un error material hi ha dos aspirants que no havien acreditat el nivell
de català bàsic A2 i que per tant, no se’ls va convocar a la realització de la prova.

HE RESOLT:

Segon.- Informar als dos aspirants amb D.N.I. acabats en 379-S i 522-K que hauran de
realitzar la prova de català nivell A2 bàsic, el proper 17 de juny de 2021 a les 10:30h al
Casal de Gent Gran de Palaudàries (C.Palaudàries 88 de Lliçà d’Amunt).
Tercer.- Informar als aspirants que serà requisit resultar Apte a la prova de català per
poder superar el procés selectiu.

Ignasi Simon Ortoll
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14/06/2021 Alcalde

Primer.- Es modifica la data per a la realització de la prova de català nivell A2 pel dia
17 de Juny a les 10:30h.

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

14/06/2021 Secretària

Cinquè.- Exposar aquesta llista al tauler d’anuncis de l’Ajuntament fins el proper 17 de
Juny de 2021.

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

Gemma Navarro Medialdea
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Lliçà d’Amunt, a data de la signatura electrònica
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