
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

CONSELLS COMARCALS

CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT

EDICTE relatiu a aprovació del llistat provisional de persones admeses i excloses de la convocatòria del
procés de selecció per ocupar una plaça vacant de la plantilla de personal, grup A, subgrup A1, del Consell
Comarcal del Baix Llobregat.

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. 2/2020, de 3 de gener, s'ha aprovat el llistat provisional de persones admeses i excloses de la
convocatòria corresponent al procés de selecció per ocupar una plaça vacant de la plantilla de personal laboral,
grup A, subgrup A1, de conformitat amb el que disposa l'article 76 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, inclosa en l'Oferta
Pública d'Ocupació per a l'any 2019, que es regirà per les bases generals que regeixen els processos selectius
per a proveir en propietat les places vacants a la plantilla d'aquesta entitat (DOGC núm. 5060, pàg., 8668 i ss.
de 31/01/2008 i BOPB núm. 033, pàg. 20 de 07/02/2008) i les bases específiques publicades en data 11 de
novembre en el DOGC núm. 7999, CVE-DOGC-A19309045-2019 i en data 8 de novembre en el BOPB CVE
2019038225.

 

Persones admeses:

 

Cognoms Nom

BOU CREIXELL ÈRIKA

DE ANDRES AGUAYO JULIA ALBERTA

FITERA MURTA IRENE

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ OLIVIA

JORDANO GÓMEZ YOLANDA

MORAL VÁZQUEZ SERGIO

MUÑOZ VALERA DAVID

PAPIOL GILI EVA

PISÓN PERALTA SERGIO

SANLLEHY GILABERT MONTSERRAT

TREMPS SANTACANA SANTIAGO

VILADOT BEL JÚLIA

 

 

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8040 - 13.1.20201/2 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-20008015-2020



Aspirants exclosos/ses:

No hi ha cap candidatura 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.

Així mateix, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d'anuncis de la
corporació i en la web d'aquesta entitat, s'indicaran els llocs on es troba exposada l'esmentada llista, que
especificarà, si s'escau, els motius d'exclusió, 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 de FEBRER de 2020 de 2019, a les 12,00 hores.

Indicar que la candidatura a continuació relacionada, haurà de realitzar la prova de coneixement de la llengua
catalana, nivell de suficiència, antic nivell C, a l'haver acreditat formalment aquest requisit en seguiment de la
Ley 39/2015, d'1 d'octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 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.

 

Cognoms Nom

TREMPS SANTACANA SANTIAGO

 

 

Aquesta candidatura estarà exempta de realitzar la prova de coneixement de llengua catalana, si presenta al
departament de RRHH d'aquest Consell Comarcal el corresponent certificat de nivell exigit amb anterioritat a la
convocatòria d'aquesta prova.

La prova de nivell de suficiència de català es realitzarà en la primera quinzena del mes de febrer del 2020
(data, hora i lloc a concretar).

Comunicar la designació com a membres del Tribunal a la Sra. Carolina Ruiz Fernández, Departament de Salut,
Assessora Jurídica, com a vocal titular designada per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, i a la Sra.
Beatriz Llorca Rodríguez, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, DG d'Atenció a la Infància i
l'Adolescència, com a vocal suplent designada per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

 

El Baix Llobregat, 7 de gener de 2020

 

Eva M. Martínez Morales

Presidenta

 

(20.008.015)
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