MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL PENEDÈS I GARRAF
ANUNCI
Per decret de Presidència número 150/2018 de 3 de maig de 2018, s’ha aprovat la relació provisional
d’aspirants admesos/es i exclosos/es, al procés selectiu d’un/a tècnic/a superior de prevenció de riscos
laborals, i constitució d’una borsa de treball, com a personal laboral interí fins la cobertura definitiva de la
plaça, segons el següent detall:
RESOLC:
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

Nom i cognoms
(Inicials)

Prova de nivell C
de català

Prova de llengua
castellana

1255

FX M A

No acredita

Exempt/a

1312

MRG

Exempt/a

Exempt/a

1355

LM M V

Exempt/a

Exempt/a

1367

CNB

Exempt/a

Exempt/a

1399

MRD

No acredita

Exempt/a

1405

JMG

Exempt/a

Exempt/a

1406

LFM

Exempt/a

Exempt/a

1407

MA B P

Exempt/a

Exempt/a

1414

JA N C

Exempt/a

Exempt/a

1441

LBT

Exempt/a

Exempt/a

Aspirants exclosos/es:
Nº registre
d’entrada

Nom i cognoms
(Inicials)

Motiu exclusió

1408

MD R A

Només acredita una especialitat

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)
Vocals:
Titular: Lourdes Sánchez López (Cap de Recursos Humans)
Titular: Bernardí Bayarri Ferrer (Tècnic de Prevenció de Riscos Laborals)

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.
CINQUÈ: Convocar els aspirants a la selecció, que no han acreditat el nivell C de Català, el proper dia 28
de maig de 2018, a les 10:00 hores, al Servei de Català de Vilafranca i l’Alt Penedès, al carrer Pere el Gran,
número 32 de Vilafranca del Penedès, per a la realització de 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, el proper dia 31 de maig de 2018, a les 10:00
hores, als Serveis Centrals de la Mancomunitat, avinguda Cubelles, número 88 de Vilanova i la Geltrú, per a
la realització de la prova teòrica de coneixements generals de l’àmbit professional.
SETÈ: Exposar aquesta resolució al Tauler d'anuncis d’aquesta Corporació i a la web de la Mancomunitat.
VUITÈ.- DECLARAR QUE: Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa de conformitat amb
allò que estableix l’article 52 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, que aprova la Llei de bases de règim local,
l’article 172.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, de conformitat amb l’article 139 de la Llei 36/2011 reguladora de la jurisdicció
social, podeu interposar demanda davant del jutjat social competent en el termini de 20 dies hàbils a comptar
des de la data de la notificació d’aquesta resolució. Tot això, sense perjudici de poder interposar
l’interessat/ada qualsevol altra reclamació que estimi procedent.

Vilanova i la Geltrú, 3 de maig de 2018

Aureli Ruiz i Milà
El Vice President

