EDICTE
El Consell Comarcal del Baix Llobregat per Decret de Presidència núm. 195/2020, de 14 de juliol, ha aprovat el llistat
provisional de persones admeses i excloses de la convocatòria i les bases específiques que han de regir el procés
de selecció per al posterior nomenament d’1 tècnic/a mitjà/ana, Treballador/a Social, per al servei de Suport
Dependència per als Serveis Bàsics de diferents municipis de la comarca (Àrea Bàsica de Serveis Socials) (1 lloc de
treball), en el marc del contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el
Departament de Treball, afers socials i famílies (DTAFS) (addenda any 2020) i aquest Consell Comarcal.
Aspirants admesos/es:

COGNOMS
AGUSTI VENDRELL

NOM
RAQUEL

ALVAREZ GARCIA

ADRIAN

CABEZA CABEZA

PAULA

CARMONA VICENTE

LAURA

CERON MARTINEZ

LAURA

FERNANDEZ PIÑERO

VANESSA

FERRER BARAHONA

JAIME

GILI GABIRONDO

CLAUDIA

GOZALVEZ CARRERAS

MARIA NEUS

HORNOS CALDERO

CRISTINA

LOPEZ CIRUELA

ANA ISABEL

OTTO SANCHEZ

LAURA

PLANAS ALBAREDA

JUDIT

REY CARDONA

MERITXELL

RIBERA SOTO

RAQUEL

TARGA MARTIN

ORIOL

UCEDA MARTÍN

MARTA

VIDELA ROMERO

YASMIN ELIANA

Aspirants admeses provisionalment:
COGNOMS I NOM
HOMEDES RABOSO, ESTHER
SCHWARZ PÉREZ, HELENA
BORDERA SOLANAS, SARA

Observacions
Acreditació punt e)
Base segona
Acreditació punt f)
Base segona
Enviament per correu administratiu,
pendent

Aspirants exclosos/es:
No hi ha cap aspirant exclòs/ses
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, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 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 valoració dels mèrits tindrà lloc en la seu del Consell Comarcal del Baix Llobregat,
Ctra. Nacional s/n, Parc de Torreblanca, Sant Feliu de Llobregat el dia 15 de juliol de 2020, a les 13:30 hores.

Parc Torreblanca CL 340

Tel. 93 685 24 00 Fax 93 685 18 68

Sant Feliu de Llobregat 08980

Indicar que cap de les candidatures presentades 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.
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