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EDICTE 

 

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. 99/2019, de 5 d’abril, s’ha aprovat el llistat provisional de persones admeses i excloses 
de la convocatòria del concurs específic, per a la provisió del lloc de treball de TÈCNIC/A  
RESPONSABLE DE LA COLÓNIA GÜELL ,d’aquest Consell Comarcal.  
 
 
Persones aspirants admeses: 
 
 

Núm. d’identificació 
(Darreres 3 xifres i lletra del NIF) 

...408 N 
 
 
Persones aspirants excloses:  
 
No hi ha cap persona aspirant exclosa 
 
 
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 Ley 39/2015, d’1 d’octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas i, tot seguit, s’esmenarà la llista d’admesos i exclosos i es publicarà l’esmena 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 la 
presentació de la memòria que tindrà lloc en la seu del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Ctra. Nacional s/n, Parc de 
Torreblanca, Sant Feliu de Llobregat el dia 23 d’ABRIL de 2019, a les a les 12:00 h. 
 
Declarar com a membres de la comissió de valoració al Sr. Joan Sàbat i Olivé, Secretari Accidental de l’Ajuntament de Santa 
Coloma de Cervelló, com a vocal titular i a la Sra. Montserrat Ollé Escala, TAG del Departament de RRHH de l’Ajuntament de 
Santa Coloma de Cervelló, com a vocal suplent. 
 
Declarar com a secretària de la comissió de valoració a la Sra. Sandra Sánchez Arranz, TAG de l’Àrea de Serveis Jurídics i 
Secretaria com a titular, i a la Sra. Rosa Ciruela Ortiz, Responsable del Departament de RRHH com a suplent. 
 
Convocar als membres de la comissió de valoració el dia 23 d’abril de 2019, a les 9.30 h. en les dependències de la seu del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat per a la constitució de la comissió i desenvolupament del procés selectiu, exposició de la 
memòria a les 12.00 h. i posterior valoració de la mateixa i valoració de mèrits 
 
Convocar als assessors de la comissió de valoració el dia 23 d’abril de 2019, a les 9.30 h. en les dependències de la seu del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Perpinyà i Palau 
President 
Consell Comarcal del Baix Llobregat 
 
El Baix Llobregat, 8 d’abril de 2019. 
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