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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. 275/18, de data 10 d’octubre, s’ha aprovat el llistat de persones admeses i excloses,
corresponent a la convocatòria del procés per a la selecció temporal per ocupar interinament una plaça
vacant de la plantilla laboral, Grup A, Subgrup A1, Tècnic/a Superior, amb adscripció directa al lloc de
treball de la RLLT de Responsable de Dinamització Agroterritorial, d’aquest Consell Comarcal.
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Aspirants admesos/es:
Núm. d’identificació
(Darreres 3 xifres i lletra
del NIF)
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...978Y
...270P
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...640F
...678Z
...331C
...287Q
...062E

Aspirants exclosos/es:
Núm. d’identificació
(Darreres 3 xifres i lletra
del NIF)
...412E *
...933Y *
...993A *
* Exclusió per no acomplir amb el punt e) de la base segona.
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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.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 18-10-2018

...978Y
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Baix Llobregat, 15 d’octubre de 2018.
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Indicar que cap de les candidatures presentades haurà de realitzar la prova de coneixement de la llengua
catalana, nivell C de suficiència, antic nivell C, al 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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Així mateix, s’exposa a web de l’entitat i al tauler d’anuncis, el llistat provisional d’admesos i exclosos 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 12 DE
NOVEMBRE DE 2018, A LES 16.00 h.
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