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DECRET
Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 14 de juny de 2021 amb número
CVE20210083316, al BOE, de 21 de juny de 2021 Sección II.B Pàgina 74807 i al
DOGC, de 22 de juny i amb número CVE DOGC-A-21167058-2021, es van
publicat les bases per a prendre part en el procés selectiu per cobrir, mitjançant
concurs oposició en torn lliure, una plaça vacant inclosa en l’Oferta Pública
d’Ocupació de 2020, de Tècnic/a superior, Cap d’Intervenció, grup A1, en Règim
de personal funcionari de carrera i constituir una borsa de treball.
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,

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.
ADMESOS/ES

Montserrat Febrero i Piera

DNI
****4110W
46****81T
3*08*3**P
46*83***H

CATALÀ
EXEMPT/A
EXEMPT/A
EXEMPT/A
EXEMPT/A

S’ha procedit a revisar la documentació acompanyada amb les sol·licituds de les
persones aspirants, considerant que aquesta compleix els requisits exigits a les
bases per a formar part del procés selectiu. Per tant, no es considera necessari
atorgar el termini de 10 dies per a esmenes i aquest decret revestirà
automàticament el caràcter de definitiu d’acord amb la base sisena de les bases
reguladores del procés selectiu.
SEGON. DESIGNAR com a membres de l’òrgan de selecció, d’aquest procés
selectiu a les persones següents:

23/07/2021 La secretària acctal.

Signatura 2 de 2

23/07/2021 L'alcaldessa

RESOL

Presidenta: Marta Puig Puig, Secretària acctal. de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat.
Suplent: Roser Bosch i Aregall, Ajuntament de Corbera de Llobregat.
Vocal., Pablo Fernández Fernández, Ajuntament de Corbera de Llobregat.
Suplent: Núria Fusalba Cortat, Ajuntament de Corbera de Llobregat.

Marta Puig Puig

Signatura 1 de 2

Vocal., Javier Vicen Encuentra. Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
Suplent. Gemma Rosa Badia Muns. Ajuntament de Corbera de Llobregat.
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Vocal., Maria José Escudero Banzo. Ajuntament de Corbera de Llobregat.
Suplent: Xavier Rocosa Girbau. Ajuntament de Corbera de Llobregat.
Vocal., Fernando Rivas Martínez. Ajuntament de Cervelló
Suplent: Mercè Corton Gruñeiro. Ajuntament de Vallirana.
Secretària: Laura Fernández Martínez. Ajuntament de Corbera de Llobregat (amb
veu i sense vot).
Suplent: Sandra Marín Ausió. Ajuntament de Corbera de Llobregat (amb veu i
sense vot).
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.
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Montserrat Febrero i Piera
Marta Puig Puig

-

Prova teòrica pràctica: El 26 de juliol de 2021, a les 10 hores, a la Sala de
Plens municipal (carrer de La Pau, 5).

El resultat d’aquestes proves i la resta d’anuncis del procés selectius, serà
publicat al web Municipal i a l’e-tauler 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.
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
L'alcaldessa
Montserrat Febrero i Piera

La secretària acctal.
Marta Puig Puig

23/07/2021 La secretària acctal.
Signatura 1 de 2

23/07/2021 L'alcaldessa

TERCER. FIXAR l’inici del procés selectiu i CONVOCAR els aspirants en els llocs,
dates i hores següents:
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