
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

CONSELLS COMARCALS

CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT

EDICTE relatiu a l'aprovació de la llista d'admesos i exclosos de la convocatòria de diverses places.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat per Decret de Presidència núm. 94/2017, de 30 de març, ha aprovat les
llistes provisionals de persones admeses i excloses en els processos de selecció temporal corresponents a una
plaça vacant de la plantilla de personal laboral, Grup A, Subgrup A1, amb adscripció directa al lloc de treball de
Tècnic/a superior PEDAGOG/A d'EAIA i a dues places vacants de la plantilla de personal laboral, Grup A,
Subgrup A2, amb adscripció directa al lloc de treball de Tècnic/a Mitjà/ana TREBALLADOR/A SOCIAL d'EAIA,
totes elles del Servei d'Atenció a la Infància i l'Adolescència del Baix Llobregat, d'aquest Consell Comarcal.

 

LLOC DE TREBALL: Tècnic/a Superior PEDAGOG/A EAIA:

 

Aspirants admesos/es:

 

Darreres 3 xifres i lletra del NIF

…162B

…913X

…458P

…477Y

…252Z

…028G

…357Z

 

 

Aspirants admesos/es provisionalment (per no haver presentat en el moment de la publicació d'aquest edicte,
el requisit exigit a la base segona, punt k):

 

Darreres 3 xifres i lletra del NIF

…190D

…220T

 

 

Aspirants exclosos/ses (per no complir requisit exigit base segona):
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Darreres 3 xifres i lletra del NIF

…151P base segona punt e

…203L base segona punt k

…691J base segona punt k

 

 

LLOC DE TREBALL: Tècnic/a Mitjà/ana TREBALLADOR/A SOCIAL EAIA.

 

Aspirants admesos/es:

 

Darreres 3 xifres i lletra del NIF

…590F

…718R

…372G

…587W

…357M

…243P

…938C

…173B

…775C

…480L

 

 

Aspirants admesos/es provisionalment (per no haver presentat en el moment de la publicació d'aquest edicte,
el requisit exigit a la base segona, punt k):

 

Darreres 3 xifres i lletra del NIF

…121B

…697F
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Aspirant exclòs/a (per no complir requisit exigit base segona base segona punt e):

 

Darreres 3 xifres i lletra del NIF

…015V

 

 

De conformitat amb les bases específiques d'aquest procés selectiu, es concedeix un termini de 10 dies per
esmenes i possibles reclamacions, d'acord amb el que disposa l'article 78 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals. Si no es presenten al·legacions s'ha
de considerar definitivament aprovada la llista d'aspirants admesos i exclosos i no cal tornar-la a publicar. Si
s'accepta alguna al·legació s'ha de procedir a notificar-ho a l'al·legat en els termes que estableix la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú; i, tot seguit, s'esmenarà la llista d'admesos i exclosos i es publicarà l'esmena al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i a la intranet corporativa.

Així mateix, s'exposa a la intranet corporativa el llistat provisional d'admesos i exclosos la data i l'hora pel
començament de les proves selectives que tindran lloc en la seu del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Ctra.
Nacional s/n, Parc de Torreblanca, Sant Feliu de Llobregat el dia 21 d'abril, a les 14.00 h., per ambdues
convocatòries.

Indicar que cap de les persones aspirants presentades als llocs de treball detallats anteriorment ha de realitzar
la prova de coneixement de la llengua catalana, de nivell C de català, per haver-se acreditat formalment
aquest requisit en seguiment de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú i l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per al qual es
refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la
Secretaria de Política Lingüística, i altres disposicions relacionades.

 

Sant Feliu de Llobregat, 30 de març de 2017

 

Josep Perpinyà i Palau

President

 

(17.093.084)
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