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Referència: Decret PROVISIONAL

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

DECRET
Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 25 de juny de 2020 i amb
número CVE2020016014, es van publicar les bases per a prendre part en el
procés selectiu per la constitució d’una borsa de treball per a cobrir vacants i/o
substitucions d’assessor/a jurídic/a, grup de classificació A, subgrup A1, per
oposició.
Finalitzat el termini atorgat i examinades les sol·licituds presentades, aquesta
Alcaldia, en ús de les competències atribuïdes per l’article 21.1 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 53 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya,
RESOL

Montserrat Febrero i Piera

ADMESOS/ES
***775**R
***463**P
***428**C
***163**M
***638**F
***644**Z
***919**Q

RENÙNCIES
***294**D
Es concedeix un termini de cinc dies naturals per a esmenes i possibles
reclamacions. Aquests documents hauran d’estar expedits dins del termini de
presentació de sol·licituds. Les al·legacions presentades es resoldran en el
termini dels 30 dies següents a la finalització del termini per a la presentació. En
cas de no presentar-se’n cap, aquest decret revestirà automàticament en
definitiu.

Marta Puig Puig

Signatura 1 de 2

CATALÀ
EXEMPT
EXEMPT
EXEMPT
NO EXEMPT/A
EXEMPT
EXEMPT
EXEMPT

EXCLOSOS/ES
***265**M
La titulació presentada no és la requerida.

14/07/2020 La secretària acctal.

Signatura 2 de 2

14/07/2020 L'alcaldessa

PRIMER. APROVAR la llista PROVISIONAL de les persones admeses i excloses
per a prendre part en el procés selectiu de referència, que serà exposada a l’etauler de la Corporació i en la pàgina web de l’Ajuntament.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

18e3ace578e94e7aa87fab2d879bde32001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Ajuntament de
Corbera de
Llobregat

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2020/1062 - Data Resolució: 14/07/2020

SEGON. DESIGNAR com a membres de l’òrgan de selecció d’aquest procés
selectiu a les persones següents:
Presidenta: Marta Puig Puig, secretària acctal. de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat.
Suplent: Gemma Rosa Badia Muns, Urbanisme. Ajuntament de Corbera de
Llobregat.
Vocal: Georgina Maresma Olivella. Departament de la Presidència, Consell
Català de l’Esport. Escola d’Administració Pública.
Suplent: Maria José Escudero Banzo. Cap d’Afers Tributaris. Ajuntament de
Corbera de Llobregat.
Vocal: Ramón Figuera Brià. Règim Interior. Ajuntament de Castelldefels. Escola
d’Administració Pública.

Montserrat Febrero i Piera

I actuant com a secretària (amb veu i sense vot):
Secretària: Neus Vidal Acero, auxiliar de gestió de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat.
Suplent: Griselda Garcia Rigol, auxiliar de gestió de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat.
El Tribunal pot disposar de la incorporació a les seves tasques de tècnics/ques
especialistes per a totes o algunes proves, el/les quals actuaran amb veu però
sense vot per a debatre, en sessions del Tribunal, les qüestions que se’ls sotmetin
relatives a les matèries de la seva competència.
TERCER. FIXAR l’inici del procés selectiu i CONVOCAR els aspirants en els llocs,
dates i hores següents:
-

Prova de català: El 23 de juliol de 2020 a les 10 hores, a la Sala de Plens
municipal. Es convoca als aspirants que no hagin acreditat
documentalment els coneixements de llengua catalana exigits en la
convocatòria.

-

Prova teòrica pràctica: El 31 de juliol de 2020, a les 10 hores, a la Sala de
Plens municipal . Es convoca a les persones que hagin superat la prova de
català i a les persones que hagin acreditat documentalment els
coneixements de llengua catalana exigits a les bases de la convocatòria.

-

Entrevista personal. El 5 d’agost de 2020, a les 10 hores, a la Sala de
Plens municipal. Es convoca a les persones que hagin superat les fases
anteriors.

Marta Puig Puig

Signatura 1 de 2

14/07/2020 La secretària acctal.

Signatura 2 de 2

14/07/2020 L'alcaldessa

Suplent: Nuria Fusalba Cortat, Tècnica Superior d’Arxiu. Ajuntament de Corbera
de Llobregat.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

18e3ace578e94e7aa87fab2d879bde32001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2020/1062 - Data Resolució: 14/07/2020
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El resultat d’aquestes proves i la resta d’anuncis del procés selectiu, es publicaran
al web Municipal o, si escau, es realitzarà d’alguna altra forma fefaent que
acrediti que els aspirants els coneixen.
QUART. Convocar el Tribunal els dies de realització de totes les proves, tret de
la prova de català.
CINQUÈ. Les persones interessades podran promoure la recusació dels membres
del tribunal en els termes del que disposa l’article 24 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital
La secretària acctal.
Marta Puig Puig

Signatura 2 de 2

Montserrat Febrero i Piera
Marta Puig Puig

14/07/2020 La secretària acctal.
Signatura 1 de 2

14/07/2020 L'alcaldessa

L'alcaldessa
Montserrat Febrero i Piera
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