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DECRET
Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 18 de de 2021 amb número
CVE2021000948 i al DOGC amb número CVE-DOGC-A-21015030-2021, de 22 de
gener de 2021, es van publicat les bases per a 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.
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,
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Montserrat Febrero i Piera
Marta Puig Puig

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 CATALÀ

EXEMPT/A
***729**W EXEMPT/A
***186**T EXEMPT/A
***520**L EXEMPT/A
***631**W EXEMPT/A
***769**P NO EXEMPT/A
***657**J EXEMPT/A
***371**C EXEMPT/A
***766**B EXEMPT/A
***764**D 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
***831**H EXEMPT/A
***709**R

17/02/2021 La secretària acctal.
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17/02/2021 L'alcaldessa

RESOL

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

15eb0e904dfc41aea68b4220347288ff001

Url de validació

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

Metadades

Segell Ajuntament
Corbera de
Llobregat

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2021/278 - Data Resolució: 17/02/2021

EXCLOSOS/ES

CODI

CATALÀ

***103**Z

1,2.
2.
1,2,3.
2.

EXEMPT/A
EXEMPT/A
EXEMPT/A
NO EXEMPT/A

***983**W
***459**A
***526**V

CODIS
1
2
3

MOTIU EXCLUSIÓ
Informe actualitzat de Vida Laboral
Taxa
Declaració jurada

Montserrat Febrero i Piera
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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, aquests revestirà automàticament el 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: 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.

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 4 de març de 2021 a les 10:00 hores, a la sala de plens
municipal. Es convoca als aspirants que no hagin acreditat

Marta Puig Puig
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17/02/2021 La secretària acctal.

Secretària: Neus Vidal Acero. Ajuntament de Corbera de Llobregat.
Suplent: Neus Estruga Llinàs. Ajuntament de Corbera de Llobregat.
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documentalment els coneixements de llengua catalana exigits en la base
de la convocatòria.
-

Prova teòrica pràctica: 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.

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.
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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

17/02/2021 La secretària acctal.
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QUART. Convocar el Tribunal els dies de realització de totes les proves, tret de
la prova de català.
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