ANUNCI
Atès que per decret de presidència número 199/2017, de 5 de setembre de 2017, es van aprovar les bases per a la
selecció d’un/a tècnic/a mig de drogodependències, en règim de personal laboral per obra o servei, a jornada parcial,
mitjançant concurs-oposició, subjecte a la subvenció atorgada per part de la Diputació de Barcelona, i constitució d’una
borsa de treball.
Atès que en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 2 d’octubre de 2017, es va publicar l’anunci d’aprovació
de les bases reguladores del procés selectiu d’un/a tècnic/a mig de drogodependències, i constitució d’una borsa de
treball
Atès que en el Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 7472, d’11 d’octubre de 2017, es publicà l’anunci,
pel qual s’obre el termini per a la presentació de les sol·licituds des del dia 12 d’octubre de 2017 i fins el 31 d’octubre
de 2017.
Per decret de presidència número 263/2017 de 2 de novembre de 2017, es disposen els següents acords:
PRIMER.- APROVAR la relació provisional, per ordre de registre d’entrada, d’aspirants admesos/es i exclosos/es de
la següent convocatòria:
Aspirants admesos/es:
Nº registre d’entrada
1925
1935
1941
1956
1958
1961
1970
1974
2000
2002
2006
2012
2046

Nom i cognoms
(Inicials)
AVV
CMRP
EML
ASM
JCH
MMMS
IVF
EPM
MER
MPL
MCE
MIMF
MPR

Prova de coneixements de
Català (Nivell C)
Exempt/a
Exempt/a
Exempt/a
Exempt/a
No acredita
Exempt/a
Exempt/a
Exempt/a
Exempt/a
Exempt/a
No acredita
Exempt/a
Exempt/a

Aspirants exclosos/es:
El/s motiu/s d’exclusió, s’expressen d’acord amb el següent codi:
CODI
01
02

DESCRIPCIÓ DE LA CAUSA D’EXCLUSIÓ
No presenta la documentació acreditativa de l’apartat 3 de les bases
No disposa de la titulació requerida en l’apartat 3 e) de les bases

Nº registre
d’entrada
1928
1969

Nom i cognoms (Inicials)
ANG
MVA

Prova de coneixements de
Català (Nivell C)
No acredita
Exempt/a

Codi d’exclusió
01
02

SEGON.- L’admissió en aquest procés no pressuposa un dret i resta subjecte a la posterior acreditació del compliment
dels requisits establerts a les bases reguladores de la convocatòria.
TERCER.- La composició del Tribunal serà la següent:
President:
Titular: Josep Cortés i Llaó (Director Gerent de la Mancomunitat)
Vocals:
Titular: Lourdes Sánchez López (Cap de Recursos Humans de la Mancomunitat)
Titular: Núria Puentes Estefania (Psicòloga del Servei de Pla de drogues)
QUART: Atorgar un termini de 10 dies naturals per a presentar les al·legacions que creguin oportunes. Si en el termini
d’aquest 10 dies naturals no es presenten al·legacions la llista s’elevarà a definitiva sense necessitat de nova
publicació.
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CINQUÈ: Convocar els aspirants a la selecció, que no hagin acreditat el nivell de Català, el proper dia 27 de novembre
de 2017, a les 10:00 hores, a Servei de Català de Vilafranca i l’Alt Penedès, al carrer Pere El Gran número 32 de
Vilafranca del Penedès, per a la realització del primer exercici corresponent a la prova de Català.
SISÈ: Convocar els aspirants a la selecció, que hagin acreditat el nivell de Català, juntament amb els aspirants que
hagin resultat apte/a en la prova de Català que es realitzi el 27 de novembre de 2017, a la realització del segon exercici,
corresponent a la prova teòrica de coneixements generals de l’àmbit professional, el proper dia 29 de novembre de
2017, a les 10:00h, als Serveis Centrals de la Mancomunitat, avinguda Cubelles, número 88 de Vilanova i la Geltrú.
SETÈ: Exposar aquesta resolució al Tauler d'anuncis d’aquesta Corporació i a la web de la Mancomunitat.

Vilanova i la Geltrú, 2 de novembre de 2017
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