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

En data 11 de novembre de 2022, l'alcaldessa ha dictat la resolució núm. 
2098/2022, d’aprovació de la llista definitiva de les persones admeses i 
excloses per a prendre part en el procés selectiu per la constitució, pel sistema 
de concurs, d’una borsa de treball de Professors/res de música en 
diferents especialitats, grup de classificació professional A, subgrup A1, 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 28 de setembre de 
2022, amb número CVE 202210127289, es van publicar les bases i la 
convocatòria que regeixen el procés selectiu per la constitució, pel sistema de 
concurs, d’una borsa de treball de Professors/res de música en diferents 
especialitats, grup de classificació professional A, subgrup A1, 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 el 19 de setembre de 2022.

El 7 d’octubre de 2022, per decret d’alcaldia 1803/2022, es va ampliar fins el 
dia 20 d’octubre 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 11 d’octubre de 2022 i número CVE 202210135227.

El 2 de novembre de 2022, per Decret d’Alcaldia 1989/2022, es va aprovar la 
llista provisional de les persones admeses i excloses per a prendre part en el 
procés selectiu de referència.

En la mateixa resolució es va concedir un termini de 5 dies hàbils per a 
esmenes i possibles reclamacions.

Finalitzat el termini concedit 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 DEFINITIVA 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 la pàgina web de l’Ajuntament, sent la següent:
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NÚM. 
ASPIRANT

DNI ASPIRANTS 
ADMESOS/ES ESPECIALITAT

Realització prova 
de CATALÀ, 

nivell C1
1 46***4**R PERCUSSIÓ: BATERIA EXEMPT/A
2 **440***Q GUITARRA CLÀSSICA EXEMPT/A
3 28***8**F VEU NO EXEMPT/A
4 **792***S VIOLÍ/VIOLA EXEMPT/A

6 46***8**X
GUITARRA CLÀSSICA I 

PIANO EXEMPT/A
8 08***6**H VIOLÍ/VIOLA EXEMPT/A
9 **329***C VIOLÍ/VIOLA EXEMPT/A
10 41***5**E PIANO EXEMPT/A
12 48***1**E VEU EXEMPT/A
13 **179***T VIOLÍ/VIOLA EXEMPT/A
14 26***8**N PERCUSSIÓ: BATERIA EXEMPT/A

16 46***7**G

PIANO, COMPOSICIÓ, 
HARMONIA I 
CONTRAPUNT EXEMPT/A

17 Y*582***D PIANO EXEMPT/A

NÚM. 
ASPIRANT

DNI 
ASPIRANTS 

EXCLOSOS/ES
ESPECIALITAT

Realització 
prova de 

CATALÀ, nivell 
C1

CODI 
EXCLUSIÓ 

5 Y*936***9 DIRECCIÓ CORAL EXEMPT/A 1, 3
7 **480***Q FLAUTA TRAVESSERA EXEMPT/A 1, 2

11 Y*691***K

COMPOSICIÓ, 
HARMONIA I 
CONTRAPUNT NO EXEMPT/A 1

15 **838***C VIOLÍ/VIOLA EXEMPT/A 3

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

CODI DESCRIPCIÓ DE LA CAUSA D'EXCLUSIÓ

1
No presenta la titulació exigida o la 
documentació presentada no ho acredita 
correctament

2 No presenta el justificant de pagament de la 
taxa (27€)

3 No presenta l'informe de vida laboral 

SEGON. Recordar la composició de l’òrgan de selecció en la forma següent:

President: Xavier Rocosa i Girbau, Professor de l’Escola Municipal de Música de 
Corbera de Llobregat.
Suplent: Marta Puig Puig, Secretària acctal. de l’Ajuntament de Corbera de 
Llobregat.
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Vocal 1r: Francesc Calpe i Torra, Ajuntament de Corbera de Llobregat. 
Suplent: Gemma Rosa Badia i Muns, Ajuntament de Corbera de Llobregat.

Vocal 2n: Núria Fusalba i Cortat, Ajuntament de Corbera de Llobregat.
Suplent: Neus Vidal Acero, Ajuntament de Corbera de Llobregat.

Secretària: Arantxa Lara Corral, Recursos Humans Ajuntament de Corbera de 
Llobregat (amb veu i sense vot).
Suplent: Laura Carbajo Roig, Recursos Humans 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.

TERCER. 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 dilluns dia 21 de novembre de 2022, a les 
12:00h hores, a la Sala de l’Espai P (edifici del costat de la Policia 
Local C/ La Pau, 3). Es convoca a les persones aspirants admeses que 
no hagin acreditat documentalment els coneixements de llengua 
catalana exigits a les bases de la convocatòria, assenyalades a la llista 
provisional d’admesos i exclosos com a NO EXEMPT/A.

En aquesta prova actuarà com assessor/a un/a tècnic/a 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 aspirants 
que no compareguin a la realització de la mateixa i les que obtinguin un 
resultat de no apte/a. 

- ENTREVISTA PERSONAL: el dimecres dia 30 de novembre de 2022, 
segons relació adjunta, a la Sala de l’Espai P (edifici del costat de 
la Policia Local C/ La Pau, 3). Es convoca a les persones aspirants 
que hagin superat la prova de català i a les persones aspirants admeses 
que hagin acreditat documentalment els coneixements de llengua 
catalana exigits a les bases de la convocatòria, assenyalades a la llista 
provisional d’admesos i exclosos com a NO EXEMPT/A. 

L’ordre de crida de les persones aspirants és el següent: 

NÚM. 
ASPIRANT

DNI 
ASPIRANTS 

ADMESOS/ES

HORA 
ENTREVISTA

1 46***4**R 09:00 h
2 **440***Q 09:15 h
3* 28***8**F 09:30 h
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4 **792***S 09:45 h
6 46***8**X 10:00 h
8 08***6**H 10:15 h
9 **329***C 10:30 h
10 41***5**E 10:45 h
12 48***1**E 11:00 h
13 **179***T 11:15 h
14 26***8**N 11:30 h
16 46***7**G 11:45 h
17 Y*582***D 12:00 h

*Sempre i quan hagi superat la prova de català.

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

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/52/convocatoria-del-proces-selectiu-per-a-la-creacio-pel-
sistema-de-concurs-d-una-borsa-de-treball-de-professors-res-de-musica-en-
diferents-especialitats-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.

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

CINQUÈ. 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.

SISÈ. 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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