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EDICTE  

  
Per Resolució de la Presidenta de la Mancomunitat TEGAR del Garraf núm. 19/2022, de 30  

de maig, s´ha aprovat la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses al 
procediment selectiu,  per a la creació, mitjançant el sistema de concurs, d'una borsa de 
treball de monitor/a de serveis residencials de la Mancomunitat Tegar del Garraf, personal 
laboral, segons conveni Col·lectiu de treball de residències i centres de dia i llars residències 
per a l'atenció de persones amb discapacitat intel·lectual (codi conveni. 79001195011996) 
Nivell professional, personal tècnic categoria auxiliar tècnic educatiu.  

  
Es declaren admesos de forma provissional: 

 

ID DNI ACREDITA 

CATALÀ 

1 ....3708H Sí 

2 ....5603Q Sí 

3 ....2416A NO 

4 ....8987F Sí 

5 ....4954D Sí 

6 ....7302N Sí 

7 ....6254T Sí 

9 ....0944R Sí 

10 ....9206B Sí 

11 ....2942K Sí 

14 ....5432V Sí 

15 ....4119J Sí 

16 ....4648Q Sí 

17 …2299E NO 

 

 

Es declaren exclosos de forma provisional els aspirants següents: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ID DNI ACREDITA 

CATALÀ 

MOTIU EXCLUSIÓ 

8 ....5005D NO Manca permís de conduir 

12 ....2834M Sí Manca Taxa 

13 ....2146H Sí Manca permís de conduir 
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Es concedeix un termini de 10 dies hàbils, a partir del següent a la publicació d'aquest anunci 

per a esmenar sol·licituds o presentar les al·legacions que es creguin convenients.  

 

Durant l´esmentat període, podran presentar-se o complementar-se l´acreditació dels 

mèrits al·legats per les persones aspirants; passat aquest període, si els mèrits que 

s´al·leguen no estan justificat en la forma establerta a les bases no seran valorats pel 

tribunal.  

 

Transcorregut l´esmentat termini, es dictarà resolució aprovant la llista definitiva, amb 

designació del tribunal de selecció. 

  

Els successius anuncis es faran mitjançant l’exposició al e-tauler de la corporació i a 

la pàgina web municipal www.tegar.cat 

 
   
Vilanova i al Geltrú, a la data de la signatura electrònica   
 

   
LA PRESIDENTA          LA SECRETÀRIA  

Dono fe    
                       
                
 
 
   

Olga Arnau Sanabra        Carme López-Feliu i Font  
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