
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

CONSELLS COMARCALS

CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT

EDICTE sobre aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos en el procés de selecció temporal per
al posterior nomenament com a funcionari/ària interí/ina per acumulació de tasques, a jornada completa,
d’un/a tècnic/a superior de serveis econòmics, grup A, subgrup A1, per a l’Àrea d’Intervenció.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat per Decret de Presidència núm. 44/2016, de 14 de març, ha aprovat la
llista provisional de persones admeses i excloses en el procés de selecció temporal per al posterior
nomenament com a funcionari/ària interí/na per acumulació de tasques, a jornada completa, d'un/a tècnic/a
superior de serveis econòmics, grup A, subgrup A1, escala d'administració especial, subescala tècnica, vinculat
a les tasques de l'Àrea d'Intervenció:

 

Aspirants admesos/es:

 

DNI

      43453831T     

47700571C

47941371X

38460908D

52919392A

52917363K

40920017G

46549982Y

 

 

Aspirants exclosos/es:

- No hi ha cap aspirant exclòs/a.

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 29 de març de 2016,a les 09.30 h.
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Indicar que les persones aspirants hauran realitzar la prova de coneixement de la llengua catalana, de nivell C
de català, en el cas de no haver-ne 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.

La persona aspirant que ha d'aportar la documentació acreditativa el dia de la realització de la primera prova
és:

DNI: 47941371X

En el cas de no aportar aquesta documentació haurà de realitzar la prova corresponent de català nivell C que
es convoca pel dia 30 de març de 2016 a les 09.00 hores a la seu del Consell Comarcal del Baix Llobregat,
Ctra. Nacional s/n, Parc Torreblanca, Sant Feliu de Llobregat.

 

Sant Feliu de Llobregat, 15 de març de 2016

 

Josep Perpinyà i Palau

President

 

(16.077.068)
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