ÀREA DE SERVEIS CENTRALS
RECURSOS HUMANS
DECRET 74/2016 Vilanova i la Geltrú, 21 de juny de 2016
Segons les Bases publicades al DOGC núm. 7125 de data 23 de maig de 2016,
per convocar un concurs oposició per a la selecció d’un/a Tècnic/a Superior de
l’Administració General adscrit a Secretaria (Serveis Generals) reservada a
personal funcionari per a la Mancomunitat Penedès.
D’acord amb es esmentades bases i fent ús de les atribucions que tinc
conferides per la legislació vigent i segons el Decret de Presidència de data 1
d’octubre de 2015.
DISPOSO:
Primer.- Aprovar provisionalment la llista d’aspirants admesos i exclosos
següents:
Aspirants admesos:
NÚM. REGISTRE
D’ ENTRADA
Núm. 268
Núm. 279
Núm. 283
Núm. 284
Núm. 286
Núm. 297
Núm. 304
Núm. 308
Núm. 309
Núm. 311
Núm. 317
Núm. 329

DNI
38.103.628-B
77.319.733-N
52.420.871-F
43.565.125-C
34.739.217-V
52.426.222-E
39.370.745-N
52.420.767-H
47.935.573-P
52.203.243-M
36.256.465-G
77.286.886

Aspirants exclosos
Cap.
Segon.- Les reclamacions contra aquesta resolució es poden interposar de
conformitat amb el que preveu el punt 2 de les bases reguladores del procés
selectiu en el termini de 10 dies, a partir de la publicació al Tauler d’anuncis i a
la web d’aquesta Mancomunitat.
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Tercer.- Per tal de garantir el respecte i la confidencialitat de les dades dels/de
les aspirants en el marc del dret fonamental a l'autodeterminació informativa,
resultant de l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es fa públic que la llista completa
d'aspirants admesos i exclosos (relació alfabètica) només s'exposarà en el
Tauler d’anuncis de la Mancomunitat, Av. Cubelles, 88 1r (08800) Vilanova i la
Geltrú. Tenint ben present que per tal de realitzar aquesta consulta caldrà
disposar del número corresponent al registre d'entrada de la sol·licitud
presentada en el Registre de la Mancomunitat. Aquesta llista s’elevarà com a
definitiva, si en el termini que s’exposa en l’apartat segon d’aquesta resolució,
no s’ha presentat cap reclamació.
Quart.- Exposar aquesta resolució a la web i al tauler d'anuncis de la
Mancomunitat Penedès Garraf.
Aureli Ruiz Milà

Vicepresident de l’ Àrea de Serveis Centrals
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