
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

CONSELLS COMARCALS

CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT

EDICTE sobre represa dels processos selectius suspesos provisionalment i del procés per a la selecció,
com a personal laboral, d'una plaça vacant de la plantilla, grup A, subgrup A1, del Consell Comarcal del
Baix Llobregat, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, d'acord amb l'oferta d'ocupació d'aquesta
Entitat per a l'any 2019.

De conformitat amb el que disposa l'article 76 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s'aprova el Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals, es fa públic que per Decret de Presidència
núm. 151/2020, de 10 de juny, el Consell Comarcal ha aprovat la reanudació dels processos selectius suspesos
provisionalment.

Per acord de la Junta de Govern de 7 d'octubre de 2019 es va aprovar la convocatòria i les bases específiques
que han de regir el procés per a la selecció, com a personal laboral, d'una plaça vacant de la plantilla, grup A,
subgrup A1, del Consell Comarcal del Baix Llobregat mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure, d'acord
amb l'oferta d'ocupació d'aquesta entitat per a l'any 2019.

En data de 6 d'abril de 2020 es va publicar l'anunci on es comunicava a totes les persones aspirants al
processos de selecció en curs del Consell Comarcal, que, davant de l'evolució de la situació d'emergència
sanitària COVID-19, es suspenien provisionalment tots els processos selectius.

El Decret de Presidència núm. 151/2020, de 10 de juny, també aprova la reanudació del procés selectiu a
continuació detallat, en suspens per la situació d'emergència sanitària COVID.19, pels motius anteriorment
exposats, en els termes següents:

- procés per a la selecció, com a personal laboral, d'una plaça vacant de la plantilla, grup A, subgrup A1, del
Consell Comarcal del Baix Llobregat mitjançant el sistema de concurs-oposició lliure, d'acord amb l'oferta
d'ocupació d'aquesta entitat per a l'any 2019.

Així mateix, es convoca al Tribunal i a la persona aspirant, per a la realització de la segona prova prevista a les
bases de la convocatòria, el dia, lloc i hora següent:

DIA 1 DE JULIOL A LES 16: 00 h. Tribunal del selecció

DIA 1 DE JULIOL A LES 17:00h Segona prova, aspirant següent

OLIVIA GONZALEZ FERNANDEZ

Lloc: Seu del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Parc Torreblanca, s/n Sant Feliu de Llobregat.

 

El Baix Llobregat, 26 de juny de 2020

 

Eva M. Martínez Morales

Presidenta
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