Núm. Exp. General: 2953/2020
Referència:

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

DECRET
Examinades les sol·licituds presentades per prendre part en el procés selectiu,
mitjançant concurs oposició lliure, per cobrir amb caràcter interí la plaça
d’interventor/a i la plaça de tresorer/a de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat
i constitució de borses de treball.
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

PROVA CATALÀ

***709**R

EXEMPT/A

***729**W

EXEMPT/A

***103**Z

EXEMPT/A

***186**T

EXEMPT/A

***520**L

EXEMPT/A

***983**W

EXEMPT/A

***631**W

EXEMPT/A

***769**P

NO EXEMPT/A

***657**J

EXEMPT/A

***371**C

EXEMPT/A

***766**B

EXEMPT/A

Marta Puig Puig

Signatura 1 de 2

01/03/2021 La secretària acctal.

Signatura 2 de 2

01/03/2021 L'alcaldessa

PRIMER. Aprovar la llista DEFINITIVA d’admesos i exclosos per prendre part
en el procés selectiu de referencia, que serà exposada en el e-tauler de la
Corporació i en la pàgina web.

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

6947514c25dc40d4896be5b27113b6e7001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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01/03/2021 La secretària acctal.

EXEMPT/A

***883**P

EXEMPT/A

***181**Q

EXEMPT/A

***577**Z

EXEMPT/A

***019**F

EXEMPT/A

***560**G

EXEMPT/A

***435**Q

EXEMPT/A

***831**H

EXEMPT/A

EXCLOSOS/ES

MOTIU

***459**A

1,2,3

***526**V

2

CODIS
1
2
3

MOTIU EXCLUSIÓ
Informe actualitzat de Vida Laboral
Taxa
Declaració jurada

SEGON. Recordar la composició del Tribunal Qualificador en la forma següent:
Presidenta: Marta Puig Puig, Secretària acctal. de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat.
Suplent: Maria José Escudero Banzo, Ajuntament de Corbera de Llobregat.
Vocal. Javier Vicen Encuentra, Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
Suplent: Verònica Barquero Miró, Ajuntament d’Esplugues de Llobregat.
Vocal. Joan Carles Gelabert Canelles. Direcció General d’Administració Local.
Suplent. Juan Antonio Rodríguez Molina. Direcció General d’Administració Local.
Vocal. Josep Maria Garcia Pascual. Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Suplent. José Luis Iranzo Sancho. Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Secretària: Neus Vidal Acero. Ajuntament de Corbera de Llobregat (amb veu i
sense vot).
Suplent: Neus Estruga Llinàs. Ajuntament de Corbera de Llobregat.

Marta Puig Puig
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***764**D
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El tribunal pot disposar de la incorporació a les seves tasques de tècnics/ques
especialistes per a totes o algunes de les proves, els/les quals actuaran amb veu
però sense vot per debatre, en sessions del tribunal, les qüestions que se’ls
sotmetin relatives a les matèries de la seva competència.
TERCER. Convocar a les persones aspirants en els llocs, dates i hores següents:
Prova de català: El 4 de març de 2021 a les 10 hores, a la Sala de Plens
municipal. Es convoca a les persones que no han acreditat documentalment els
coneixements de llengua catalana exigits en les bases de la convocatòria.

Montserrat Febrero i Piera

Signatura 2 de 2

01/03/2021 L'alcaldessa

Prova teòrica-pràctica: El 8 de març de 2021, a les 10 hores, al Pavelló
Municipal d’Esports (Carrer Josep Tarradellas s/n). 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.
Les persones aspirants que hagin superat el català i la prova teòrica-pràctica
disposaran d’un termini de 3 dies hàbils comptadors a partir de la publicació a la
seu electrònica de l’avaluació de l’últim exercici pràctic, per a aportar la
documentació acreditativa dels mèrits al·legats, d’acord amb la base vuitena de
la convocatòria.
Entrevista personal: El dia 23 de març de 2021 a les 10:00 hores, a la Sala de
Plens municipal (C. de la Pau,5). Es convoca als/les aspirants que hagin superat
la prova teòrica-pràctica, sempre i quan, el Tribunal Qualificador ho consideri
necessari.
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.

L'alcaldessa
Montserrat Febrero i Piera

La secretària acctal.
Marta Puig Puig

Marta Puig Puig
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01/03/2021 La secretària acctal.

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital

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

6947514c25dc40d4896be5b27113b6e7001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2021/344 - Data Resolució: 01/03/2021

