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Núm. de Decret i Data:
2021DECR000235 30/09/2021

DECRET D’ALCALDIA

Vist que mitjançant decret d’alcaldia número 218/2021, de data 19 d’agost de 2021, es
va iniciar el procés de creació d’una borsa de personal de neteja, finançat per la
Diputació de Barcelona.
Vist que en el mateix decret es van aprovar les bases i la convocatòria per la
presentació de sol·licituds per la creació d’una borsa de personal de neteja.
Exhaurit el termini de presentació de sol·licituds.
De conformitat amb les bases de la convocatòria aprovades,
RESOLC:
Primer.- Aprovar la següent relació provisional d’aspirants admesos i exclosos:

AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUCANES
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu validar el document a l’apartat del consistori virtual de
la web de l’Ajuntament www.pratsdellucanes.cat

RELACIÓ D’ASPIRANTS ADMESOS:

-

7773115x-M*
7773256x-S*
4779389x-F

* No aporta nivell de català i caldrà realitzar la prova.

RELACIÓ D’ASPIRANTS EXCLOSOS:

-

4547335x-D (1)*
4632628x-D (2)*
X278754x-G (3) *
3936590x-M (2)*

(1) Manca aportar la titulació exigida.
(2) Manca declaració de complir amb el requisits de la base quarta de les bases.
(3) Manca aportar currículum
* No aporta nivell de català i caldrà realitzar la prova.

Segon.- L’aspirant exclòs disposa d’un termini de deu dies hàbils, a partir de la
publicació d’aquest anunci en el tauler d’anuncis i en la web municipal per formular
reclamacions o esmenar els defectes que hagin motivat la seva exclusió.
Passeig del Lluçanès, s/n “Cal Bach” – Telf. 93 856 01 00 – Fax 93 850 80 70 – 08513
Prats de Lluçanès (Lluçanès)
E-mail: ajuntament@pratsdellucanes.cat
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Tercer.- La prova de català es realitzarà el divendres 22 d’octubre a les 9:30h del matí
i la prova escrita es realitzarà el dimarts 26 d’octubre a les 9:30h del matí a les oficines
de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès – Cal Bach.
Quart.- Publicar totes les comunicacions d’aquest procediment a través de la pàgina
web de l’Ajuntament i del taulell d’anuncis.

Jordi Bruch Franch
Alcalde
Document signat electrònicament
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