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

En data 21 d’octubre de 2021, l'alcaldessa ha dictat la resolució núm. 1968/2021, 
d’aprovació de la llista definitiva de les persones admeses i excloses per a prendre 
part en el procés selectiu per la constitució d’una borsa de treball per a cobrir 
vacants i/o substitucions de Tècnic/a d’administració general (assessor/a 
jurídic/a), grup de classificació A, subgrup A1, per oposició i en règim interí, el 
qual es transcriu a continuació:

<< DECRET

Examinades les sol·licituds presentades per prendre part en el procés selectiu per 
la constitució d’una borsa de treball per a cobrir vacants i/o substitucions de 
Tècnic/a d’administració general (assessor/a jurídic/a), grup de classificació A, 
subgrup A1, per oposició i en règim interí de l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat i finalitzat el termini de 10 dies hàbils per a presentar esmenes i 
possibles reclamacions.

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 definitiva d’admesos i exclosos per a prendre part en 
el procés selectiu de referència, que serà exposada en el e-tauler de la Corporació 
i en la pàgina web

DNI 
Admesos/es

Realització prova de 
català

46XX69XX-B EXEMPT/A

5XX139XX-R EXEMPT/A

479XX9XX-A EXEMPT/A

XX8964XX-W EXEMPT/A

5230XXXX-K EXEMPT/A

79XXXX05-J EXEMPT/A

XX138X1X-D EXEMPT/A

47XX14XX-B EXEMPT/A

XXX516X7-H EXEMPT/A

3XX719XX-V EXEMPT/A

X6XX77X0-Z EXEMPT/A

5X31X4XX-G EXEMPT/A

4787XXXX-F EXEMPT/A

XX80XX03-P EXEMPT/A



40X2XXX6-M EXEMPT/A

X79XX7X0-N EXEMPT/A

EXCLOSOS/ES CODI
XX58XX06-J (1), (2)

CODIS DESCRIPCIÓ DE LA CAUSA D'EXCLUSIÓ

1
No acredita resguard acreditatiu del pagament dels drets 
d'examen.

2
No acredita amb certificat emès per l'OGT o l'INEM que es troba en 
situació d'atur i que no rep la prestació econòmica d'atur o bé 
només rep algun subsidi per desocupació.

SEGON. RECORDAR la composició del Tribunal Qualificador en la forma següent: 

Presidenta: Marta Puig Puig, de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.
Suplent: Pablo Fernandez Fernandez, de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

Vocal 1r: Maria Jose Escudero Banzo, de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat 
de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.
Suplent: Gemma Badia Muns, Ajuntament de Corbera de Llobregat.

Vocal 2n: Núria Fusalba Cortat, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.
Suplent: Xavier Rocosa Girbau, de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

Secretària: Silvia Gómez Castellví, Ajuntament de Corbera de Llobregat (amb 
veu i sense vot).
Suplent: Arantxa Lara Corral, 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 de les proves, els/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. CONVOCAR a les persones aspirants en el llocs, dates i hores següents: 

- Prova teòrica i supòsit pràctic: El 27 d’octubre de 2021, a les 9.30 
hores, a la sala de plens municipal. Es convoca 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.

Aquesta prova és eliminatòria, quedant eliminades del procés les persones 
que no hagin superat la puntuació mínima de 5 punts.
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Es recorda als aspirants que hauran de presentar-se a les proves amb el 
Document Nacional d’Identitat.

- Entrevista personal: El dia 11 de novembre de 2021 a les 10:00h, a 
la sala de plens municipal. . Es convoca a les persones que hagin 
superat les fases anteriors.

Els resultats d’aquestes proves i la resta d’anuncis del procés selectiu es 
publicaran a la pàgina 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.

CINQUÈ. Determinar que per la realització de les proves i atenent a la situació 
de pandèmia es dicten les mesures que hauran de respectar les persones 
aspirants, que són les següents:

És imprescindible mantenir en tot moment la distància de seguretat de 
1,5m entre persones i portar mascareta durant totes les proves.
L’accés es durà a terme de manera endreçada a través de la porta 
d’entrada.
A l’entrada se’ls prendrà temperatura, en el cas de tenir una temperatura 
superior a 37,3ºC, hauran d’abandonar el recinte i dirigir-se al seu servei 
de salut.
S’hauran d’aplicar gel hidroalcohòlic.
Hauran de portar el seu propi bolígraf.

Durant la celebració de les proves no podran disposar de dispositius electrònics 
de telefonia o similars que permetin la comunicació, la transmissió d’informació, 
la veu, l’enregistrament i la difusió d’imatges, i caldrà que tanquin els seus 
dispositius abans d’entrar al recinte de l’examen. L’incompliment d’aquesta 
normativa comportarà l’exclusió del procés selectiu de la persona aspirant.

SISÈ. 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


