Moià, 27 de juliol de 2022
El dimecres 27 de juliol, a les 09.00 h es duu a terme la prova de català als aspirants del
procés selectiu que han superat la primera fase de l’oposició i no han acreditat el nivell de
català requerit.
L’examen el duu a terme la Sra. Lourdes Freixa Casas del Consorci de Normalització
Lingüística de Manresa.
Els resultats són els següents:

Identificació aspirant

QUINTANO CEBRIAN, EZEQUIEL
DURAN ALCALÁ, LLORENÇ
RECOLONS MARIOL, JORDI
DEVESA PAREJA, DAVID

Prova català
APTE
APTE
APTE
APTE

Els aspirants que han superat favorablement la 1a i la 2a fase del procés selectiu disposen
de 3 dies hàbils per al·legar i presentar la documentació acreditativa dels mèrits que
considerin d’acord amb el detall indicat a la base 8 del procés selectiu, a fi i efecte que puguin
ser valorats pel Tribunal Qualificador.
Per fer-ho, cal utilitzar el model que figura com a annex III de les bases i que es pot
descarregar de la pàgina web de l’Ajuntament. També es pot demanar a les dependències
municipals.
Els mèrits es valoraran, d’acord amb l’article 26 del Decret 233/2002, amb referència a la
data de tancament del termini de presentació de les instàncies per participar en el
procés selectiu.
El Tribunal Qualificador queda convocat el proper dia 8 d’agost a les 09.00 h per procedir a la
valoració dels mèrits presentats per les persones aspirants que han superat la fase d’oposició.

Lluís Clopés Solà
Secretari del Tribunal
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Àrea: Secretaria. Recursos Humans
Expedient núm.: 1056/2022
Procediment: Procés selectiu d’una plaça de peó polivalent i creació d’una borsa de treball.
Resultats segona prova: coneixements català.

