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ANUNCI, d’aprovació de la llista provisional de les persones admeses i excloses 
en un procés selectiu 

En data 12 de setembre de 2022, l'alcaldessa ha dictat la resolució núm. 
1631/2022, d’aprovació de la llista provisional de les persones admeses i 
excloses per a prendre part en el procés selectiu per la constitució, pel sistema 
de concurs-oposició, d’una borsa de treball de d’Auxiliars de gestió, grup de 
classificació professional C, subgrup C2, per a cobrir vacants, substitucions i/o 
necessitats del personal, en règim laboral temporal o funcionari interí de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, la qual es transcriu a continuació:

<<DECRET

Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), de 20 de juliol de 2022, 
amb número CVE 202210107376, es van publicar les bases reguladores del 
procés selectiu, per la constitució, pel sistema de concurs-oposició, d’una borsa 
de treball d’Auxiliars de gestió, grup de classificació professional C, subgrup 
C2, per a cobrir vacants, substitucions i/o necessitats del personal, en règim 
laboral temporal o funcionari interí de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat; 
aprovades per la Junta de Govern Local en sessió celebrada l’11 de juliol de 
2022.

El 18 d’agost de 2022, per decret d’alcaldia 1507/2022, es va ampliar fins el dia 
2 de setembre de 2022 (inclòs) el termini per a presentar les sol·licituds de 
participació en el procés selectiu referenciat. Anunci publicat en el BOPB en 
data 19 d’agost de 2022 i número CVE 202210118461.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per participar en el procés 
selectiu de referència i examinades les sol·licituds presentades, d’acord amb el 
que estableix la base sisena de les bases reguladores del procés selectiu, 
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

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’e-
tauler de la Corporació i a la pàgina web de l’Ajuntament, sent la següent:

DNI ADMESOS/ES Realització prova de CATALÀ, nivell C1
38***5**E EXEMPT/A
**789***W EXEMPT/A
46***6**Z EXEMPT/A
47***3**R EXEMPT/A
**677***Z EXEMPT/A
52***7**K EXEMPT/A
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**403***M EXEMPT/A
34***4**L NO EXEMPT/A
38***6**C EXEMPT/A
**552***X EXEMPT/A
46***7**Y EXEMPT/A
**523***L EXEMPT/A
**493***X EXEMPT/A
46***6**Q NO EXEMPT/A
**511***C EXEMPT/A
38***4**D EXEMPT/A
**986***Y EXEMPT/A
**676***P EXEMPT/A
47***2**W NO EXEMPT/A

DNI EXCLOSOS/ES CODI EXCLUSIÓ Realització prova de CATALÀ, nivell C1
**078***C 3, 4, 7 NO EXEMPT/A
**465***P 1, 7 EXEMPT/A
37***8**G 2, 3, 6 NO EXEMPT/A
46***0**Z 1, 6, 7 EXEMPT/A
**615***Z 2, 3, 6 NO EXEMPT/A
48***0**S 7 EXEMPT/A
**075***V 3, 4, 6, 7 NO EXEMPT/A
47***4**C 4, 7 EXEMPT/A
**468***N 4 EXEMPT/A
53***1**C 4 EXEMPT/A
38***2**D 6, 7 EXEMPT/A
**795***Z 3, 5, 6 NO EXEMPT/A

El motiu d’exclusió s’expressa d’acord amb els següents codis: 

CODI DESCRIPCIÓ DE LA CAUSA D'EXCLUSIÓ

1 No presenta el Document Nacional d'Identitat o 
el presentat no està vigent

2 No presenta la titulació exigida o el document 
presentat no ho acredita correctament

3
No acredita els coneixements del nivell C1 de 
català o el document presentat no acredita el 
nivell C1

4

No presenta el justificant de pagament de la 
taxa i/o no acredita estar-ne exempt o amb 
dret a reducció i/o el document presentat no és 
el correcte (SEPE)

5 No presenta el Currículum vitae actualitzat

6 No presenta l'informe de vida laboral actualitzat 
o el presentat és illegible i/o desactualitzat
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7 No presenta la declaració jurada o l'ha 
presentat sense signar

SEGON. Concedir un termini de 10 dies hàbils per a esmenes i possibles 
reclamacions. La documentació que es vulgui presentar haurà d’estar expedida 
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 cap sol·licitud d’esmena i/o 
reclamació, la llista provisional de persones admeses i excloses revestirà 
automàticament el caràcter de definitiva sense necessitat d’una nova 
publicació.

TERCER. Designar com a membres de l’òrgan de selecció, d’aquest procés 
selectiu, a les persones següents: 

Presidenta: Marta Puig Puig, Ajuntament de Corbera de Llobregat.
Suplent: Roser Bosch Aregall, Ajuntament de Corbera de Llobregat.

Vocal 1r: Neus Vidal Acero, Ajuntament de Corbera de Llobregat.
Suplent: Neus Estruga Llinàs, Ajuntament de Corbera de Llobregat.

Vocal 2n: Irma Suriñach Franch, Ajuntament de Corbera de Llobregat.
Suplent: Jordi Bru Alibau, Ajuntament de Corbera de Llobregat.

Secretària: Arantxa Lara Corral, Ajuntament de Corbera de Llobregat (amb veu 
i sense vot).
Suplent: Carolina Llurba Martínez, 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 i/o assessors/es 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.

QUART. Fixar l’inici del procés selectiu i convocar a les persones aspirants en 
les dates, hores i llocs, per a la realització de les proves, de la següent manera: 

- PROVA DE CATALÀ: el divendres dia 7 d’octubre de 2022, a les 
10:00 hores, a la Sala de plens municipal (C/ La Pau, 3). Es 
convoca a les persones aspirants que no hagin acreditat 
documentalment els coneixements de llengua catalana exigits a les 
bases de la convocatòria, assenyalats a la llista provisional d’admesos i 
exclosos com a NO EXEMPT/A.

En aquesta prova actuarà com assessora una tècnica del Servei de 
Normalització Lingüística del CNL Ca n’Ametller.

Aquesta prova és obligatòria i eliminatòria, sent el resultat d’apte/a o no 
apte/a. Quedaran eliminades del procés selectiu les persones que no 
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compareguin a la realització de la mateixa i les que obtinguin un resultat 
de no apte/a. 

- PROVA TEÒRICA I PROVA PRÀCTICA: el dimarts dia 11 d’octubre de 
2022, a les 10:00 hores, a la Sala de plens municipal (C/ La Pau, 
3). 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, assenyalats a la 
llista provisional d’admesos i exclosos com a EXEMPT/A.

Aquestes proves són obligatòries i eliminatòries, quedant eliminades del 
procés selectiu les persones que no compareguin a la realització de les 
mateixes i les que no obtinguin la puntuació mínima de 15 punts en la 
seva totalitat.

Es recorda als aspirants que hauran de presentar-se a les proves amb el 
Document Nacional d’Identitat.

El resultat de les proves i la resta d’anuncis del procés selectiu, es publicaran a 
la web municipal (https://www.corberadellobregat.cat/ajuntament/ofertes-de-
treball/oferta-publica/51/convocatoria-del-proces-selectiu-per-la-creacio-pel-
sistema-de-consurs-oposicio-d-una-borsa-de-treball-d-auxiliar-de-gestio-c-2-
per-a-cobrir-vacants-substitucions-i-o-necessitats-del-personal) i a l’e-tauler de 
l’Ajuntament o, si escau, es realitzarà d’alguna altra forma fefaent que acrediti 
el seu coneixement per part dels aspirants.

CINQUÈ. Convocar el Tribunal els dies de realització de les proves, excepte per 
la prova de català.

SISÈ. Determinar que, per la realització de les proves, els aspirants hauran de 
complir els requisits següents:

- Durant la celebració de les proves els aspirants no podran disposar de 
dispositius electrònics de telefonia o similars que permetin la 
comunicació amb l’exterior, la transmissió d’informació, la veu, 
l’enregistrament i la difusió d’imatges; caldrà que tanquin els seus 
dispositius abans d’entrar al recinte de l’examen. En cas contrari 
comportarà l’exclusió del procés selectiu de la persona aspirant.

- Les actituds de falta de respecte o consideració envers la resta de 
persones del procés selectiu o envers al tribunal comportaran l’exclusió 
de l’aspirant del procés de selectiu. 

SETÈ. Disposar que els membres del tribunal es poden abstenir i els aspirants 
poden recusar-los si concorre algun dels motius de l´article 23 i 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
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