treball de personal TÈCNIC/A MITJÀ/NA DE GESTIÓ, amb adscripció a l’Àrea de Serveis Jurídics i Secretaria,
d’aquest Consell Comarcal.

Persones aspirants admeses:

**0309**

DE HOMDEDEU MUÑIZ, JOSEP

**1763**

ESTEBAN VERA, MARIA DE LA CARIDAD

**5802**

GARCIA COLLADO, DANIEL

**9851**

GARCIA DE LA ENCARNACIÓN, ALBA

**9577**

GINESTA MOLIST, ANGEL

**9672**

GONZALO BAQUE, NURIA

**4587**

JIMENEZ CABANA, MARTA

**4687**

JIMENEZ MURIES, MARTA

**8956**

MAS HURTADO, LAURA

**1146**

MELERO ESTEVE, JUAN

**1112**

PI ALOY, MIQUEL

**6293**

ROCA GONZALEZ , DAVID

**6191**

ROJALS CAPARROS, ANA ISABEL

**3906**

ROMERO NUÑEZ, MARTA

CVE 202110106325

BACARDI TORRAS, DANIEL

Data 10-8-2021

**3051**
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Cognoms i Nom

Persones admeses provisionalment:
identificador

Cognoms i Nom

**7671**

PABLO GRACIA, ALEJANDRO

**4567**

VAZQUEZ PIÑEIRO, JUAN FRANCISCO

Observacions
Manca acreditació requisit
Base segona punt i)
Manca acreditació requisit
Base segona punt i)

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

identificador

https://bop.diba.cat

El Consell Comarcal del Baix Llobregat, per Decret de Presidència núm. 244/2021 de 9 d’agost, ha aprovat
el llistat provisional de persones admeses i excloses de la convocatòria per a la constitució d’una borsa de

A

EDICTE

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
Parc Tor reblanca CL 340

Tel. 93 685 24 00 Fax 93 685 18 68

Sant Feliu de Llobregat 08980

B

Persones candidates no admeses:
No hi ha cap candidatura

Cognoms i Nom

**7671**

PABLO GRACIA, ALEJANDRO

**4567**

VAZQUEZ PIÑEIRO, JUAN FRANCISCO

Aquestes candidatures estaran exemptes de realitzar la prova de coneixement de llengua catalana, si
presenta el corresponent certificat de nivell exigit amb anterioritat a la convocatòria d’aquesta prova.
La prova de nivell de suficiència, antic nivell C, es realitzarà el dia 9 de setembre de 2021 a les 09:00
hores, presencialment.
Convocar al Tribunal Qualificador per a la seva constitució el proper dia 7 de setembre de 2021 a les
13:30 hores, en sessió presencial.

Eva Maria
Signat digitalment per Eva
Martínez Morales - Maria Martínez Morales DNI 46814566K (SIG)
DNI 46814566K
Data: 2021.08.09 08:17:42
+02'00'
(SIG)

https://bop.diba.cat
Pàg. 2-2

B

Eva M. Martínez Morales
Presidenta
El Baix Llobregat, 9 d’agost de 2021

CVE 202110106325

identificador

Data 10-8-2021

Indicar que les candidatures a continuació relacionades han de realitzar la prova de coneixement de la
llengua catalana, nivell de suficiència, antic nivell C, al no 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.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Així mateix, es publicarà 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 de constitució de Tribunal i de la primera prova que tindrà lloc en la seu del Consell Comarcal del
Baix Llobregat, Ctra. Nacional s/n, Parc de Torreblanca, Sant Feliu de Llobregat, que s’estableix en
data el dia 8 de setembre de 2021 a les 09:00 hores, presencialment.

A

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
web corporativa.
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