RESOLUCIÓ DE LA PRESIDÈNCIA

Número: 19/2020
Data: 17/02/20
Assumpte: llista provisional admesos i exclosos confecció borsa de treball del centre educatiu
Escola Intermunicipal del Penedès
Núm. d’expedient: expedients personal
Antecedents de fet
Primer.- El Ple de la Mancomunitat de municipis de l'Alt Penedès, en la sessió ordinària de data 10 de
desembre de 2019 ha aprovat les bases reguladores del concurs de mèrits i la convocatòria per a la
confecció d'una borsa de treball per a la provisió temporal, puntual i/o esporàdica, de llocs de treball de
professorat i de vetlladores de l'Escola intermunicipal del Penedès, en règim de contractació laboral
temporal. S'ha publicat l'anunci del concurs en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el dia 31 de
desembre de 2019 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el dia 2 de gener de 2020.
Segon.- En data 22 de gener de 2020 ha finalitzat el període de presentació de sol·licituds.
Fonaments de dret
Primer.- Admissió de les sol·licituds de participació
La base número 4 de la convocatòria de concurs regula el procediment de presentació d'instàncies i
admissió. Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies, la Presidència de la Mancomunitat
aprovarà la llista provisional dels aspirants admesos i exclosos, que es farà pública es farà pública en el en
el tauler d'anuncis de la seu de la Mancomunitat de Municipis de l'Alt Penedès.
Segon.- Reclamacions
La base número 4 de la convocatòria de concurs estableix que:
«Les reclamacions a la llista provisional es presentaran davant el mateix òrgan al qual s'hagi presentat la
instància de sol·licitud de participació en el procés selectiu en el termini màxim de 10 dies naturals des de la
seva publicació i seran acceptades o rebutjades mitjançant la resolució per la qual s'aprovi la llista
definitiva».
Quart.- Membres de la Comissió de selecció
La base número 5 de la convocatòria de concurs, regula el tribunal qualificador, així com la determinació
dels seus membres i el seu nomenament. Atès que aquesta resolució només té per objecte aprovar la llista
provisional d'aspirants admesos i exclosos, el nomenament dels membres de la comissió de selecció es
realitzarà amb l'aprovació de la llista definitiva.
RESOLC:
Primer.- Admetre provisionalment les sol·licituds de participació en el concurs següents:
ÀMBIT
INICIALS
DNI
CIÈNCIES
Biologia/ Física i Química
FBN

4719-J

ABF

5879-P

ARV

4889-G

MACM

2989-T

MPB

3601-R

LCT

7990-J

LPS

8836-G

SRP

5581-C

MSM

7391-R

IAE

7147-P

RAF

9940-C

LCT

7990-J

CDH

2539-N

LEA

9396-Z

EMZ

1536-A

PMG

4280-W

AML

5733-R

Tecnologia

LLENGÜES
Català/Castellà

Llengües estrangeres
Anglès/Alemany

Francès

Segon.- Excloure provisionalment les sol·licituds de participació en el concurs següents, pels motius que
s'indiquen a continuació: CAP
Tercer.- Publicar aquesta resolució en la web de l'Escola Intermunicipal.
Ho mana i signa el senyor JOSEP MARIA RIBAS FERRER, President de la Mancomunitat de l’Alt Penedès,
davant el senyor CÉSAR ROMERO GARCÍA, Secretari-interventor, que hi dóna fe.
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