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DECRET
Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 8 de novembre de 2019 i amb
número CVE2019038102, es van publicar les bases reguladores del procés
selectiu per la constitució d’una borsa de treball per a cobrir vacants i/o
substitucions en la categoria d’Enginyer Industrial, grup de classificació A,
subgrup A1, i publicat l’anunci de l’ampliació del termini al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona el 9 de desembre de 2019 amb número CVE2019041893.
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
***162**A
***000**Z
***467**F
EXCLOSOS
Cap
Es concedeix un termini de deu dies hàbils 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, aquesta resolució revestirà automàticament en
caràcter de definitiva.
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: Roser Bosch i Aregall, Cap de Secretaria de l’Ajuntament de Corbera de
LLobregat.
Vocal: Raúl de Miguel Rodríguez (enginyer de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat)

Marta Puig i Puig

Signatura 1 de 2

07/01/2020 La secretària acctal.

Signatura 2 de 2

07/01/2020 L'alcalde/ssa

PRIMER. APROVAR la llista provisional, per ordre alfabètic d’aspirants
admesos/es i exclosos/es per a prendre part en el procés selectiu de referència,
que serà exposada a l’e-tauler de la Corporació i en la pàgina web municipal.

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

8cd3511c958d4323ac5bacbdbf939a38001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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Suplent: Carles Alemany Pascual (Enginyer industrial. Departament d’Empresa i
Coneixement. DG d’Energia, Mines i Seguretat Industrial)
Vocal: Esteve Aguilar Ramos (Enginyer industrial. Departament d’Empresa i
Coneixement. DG d’Energia, Mines i Seguretat Industrial)
Suplent: Miriam Ripoll Ruiz (Enginyera industrial. Departament d’Empresa i
Coneixement. DG d’Energia, Mines i Seguretat Industrial)
Secretària: Neus Vidal Acero, responsable de selecció del servei de Recursos
Humans de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.
Suplent: Olga Alegrí Grau (Auxiliar de gestió de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat)

Montserrat Febrero i Piera

Signatura 2 de 2

07/01/2020 L'alcalde/ssa

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 teòrica i supòsit pràctic: El 3 de febrer de 2020, a les 9.30 hores, a
la sala de plens municipal.

-

Entrevista personal. Es convoca a les persones que hagin superat la prova
teòrica pràctica, sempre i quan el Tribunal Qualificador ho consideri
necessari, el dia 14 de febrer de 2020 a les 10.30, a la sala de plens
municipal.

Els resultats d’aquestes proves i la resta d’anuncis del procés selectiu es
publicaran 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, tret
de la prova de català.

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
L'alcalde/ssa
Montserrat Febrero i Piera

La secretària acctal.
Marta Puig i Puig

Marta Puig i Puig

Signatura 1 de 2

07/01/2020 La secretària acctal.

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.

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

8cd3511c958d4323ac5bacbdbf939a38001
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