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

En data 22 de març de 2023, l'alcaldessa ha dictat la resolució núm. 626/2023, 
d’aprovació de la llista definitiva de les persones admeses i excloses per a 
prendre part en el procés selectiu per a l’estabilització de l’ocupació temporal, 
per concurs de mèrits, per proveir 1 plaça de professor/a d’escola de 
música, especialitat Jazz (guitarra elèctrica), del grup de classificació A, 
subgrup A1, de la plantilla de personal laboral fix de l’Ajuntament de Corbera 
de Llobregat, la qual es transcriu a continuació:

<<DECRET

Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), de 21 de desembre de 
2022, amb número CVE 202210191697, es van publicar les bases generals i 
específiques, per a convocar els processos selectius corresponents a l’oferta 
pública de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat per l’any 2022, corresponent a 
la taxa d’estabilització de l’ocupació temporal de conformitat amb la Llei 20/21, 
de 28 de desembre; aprovades per la Junta de Govern Local en sessió 
celebrada el 19 de desembre de 2022.

La convocatòria dels processos va ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya (DOGC) en data 27 de desembre de 2022 i amb número 8820.

Paral·lelament, el contingut de les bases i la convocatòria dels processos 
selectius, van ser publicats a l’e-tauler d’anuncis de la seu electrònica de 
l’Ajuntament i a la web municipal en data 27 de desembre de 2022.

La provisió de les places es regirà per les bases generals dels processos 
selectius per a la cobertura definitiva de les places vacants de personal 
funcionari i de personal laboral de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, 
incloses en l’oferta extraordinària d’estabilització de l’ocupació temporal i la 
base específica del procés selectiu corresponent.

La base específica VINT-I-UNENA, del sistema de selecció per CONCURS DE 
MÈRITS, regula el procés selectiu per proveir 1 plaça de professor/a 
d’escola de música, especialitat Jazz (guitarra elèctrica), del grup de 
classificació A, subgrup A1, de la plantilla de personal laboral fix de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.

El termini per presentar les sol·licituds per participar en el procés de selecció va 
ser de 20 dies naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de 
l’anunci de la convocatòria al DOGC i va finalitzar el dia 16 de gener de 2023.

El 22 de febrer de 2023, l’alcaldessa va dictar la resolució núm. 357/2023, 
d’aprovació de la llista provisional de les persones admeses i excloses per a 
prendre part en el procés selectiu de referència.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 13c201536f55445dbaf212a9c5951688001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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Dita resolució va ser publicada a l’e-tauler de la corporació i la web municipal 
en data 24 de febrer de 2023 i en la mateixa resolució es va concedir un 
termini de 10 dies naturals, a comptar a partir de l’endemà de la seva 
publicació, per formular reclamacions i/o esmenes que es creguessin oportunes, 
finalitzant el termini el dia 6 de març de 2023.

Finalitzat el termini concedit i examinades les reclamacions i/o esmenes 
presentades, d’acord amb el que estableix la base cinquena de les bases 
generals 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, pel sistema de concurs de mèrits, per 
proveir 1 plaça de professor/a d’escola de música, especialitat Jazz 
(guitarra elèctrica), sent la següent:

Aspirants admesos/es 

 ASPIRANT DNI/NIE Realització prova de 
CATALÀ, nivell C1

Realització prova de 
CASTELLÀ

1, FLL 53***7**D EXEMPT/A EXEMPT/A
2, OJCJ X***26**G EXEMPT/A EXEMPT/A

Aspirants exclosos/es 

CAP

Prova de llengua catalana i de llengua espanyola: les proves de llengua 
catalana i de llengua espanyola no es duran a terme, atès que les persones 
aspirants admeses han acreditat documentalment els coneixements de la 
llengua catalana i espanyola exigits a les bases de la convocatòria i/o tenen la 
nacionalitat espanyola.

SEGON. Designar els membres del Tribunal Qualificador d’aquest procés 
selectiu, sent els següents: 

Presidenta: Marta Puig Puig, Ajuntament de Corbera de Llobregat.
Suplent: Francesc Calpe i Torra, Ajuntament de Corbera de Llobregat.

Vocal 1r: Xavier Rocosa i Girbau, Ajuntament de Corbera de Llobregat.
Suplent: Rosa Maria Seco Triviño, Ajuntament de Corbera de Llobregat.

Vocal 2n EAPC: Montserrat Margalef Ayet, Ajuntament de Barcelona – Institut 
de Cultura.
Suplent EAPC: Eduard Martínez Borruel, Departament d’Educació – Escola 
Superior de Música.
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Secretària: Arantxa Lara Corral, Ajuntament de Corbera de Llobregat (amb veu 
i sense vot).
Suplent: Héctor García Príncep, 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, el/les quals actuaran amb veu però sense vot per 
a debatre les qüestions que se’ls sotmetin relatives a les matèries de la seva 
competència.

TERCER. Convocar al tribunal qualificador el dimecres dia 5 d’abril de 2023, 
a les 10:00h, a la Sala de l’Espai P (edifici del costat de la Policia Local, C/ 
La Pau, 3) per dur a terme la valoració de mèrits dels aspirants admesos en el 
procés selectiu.

QUART. 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.

CINQUÈ. Un cop finalitzat el procés de selecció, el Tribunal Qualificador farà 
pública, a l’e-tauler de la corporació i a la web municipal, la relació provisional 
de les persones aspirants proposades per a la seva contractació com a personal 
laboral fix, per ordre de puntuació obtinguda de major a menor. Contra aquesta 
resolució, les persones interessades podran presentar al·legacions en el termini 
de 10 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la data en què es 
publiqui, que es resoldran en un termini de 30 dies hàbils. Transcorregut aquest 
termini sense que s’hagi dictat resolució, les al·legacions s’entendran 
desestimades. Si no se’n presenten, la llista d’aspirants proposats per a la 
contractació com a personal laboral es considerarà elevada a definitiva i no es 
tornarà a publicar.

SISÈ. Publicar aquesta resolució al web municipal i a l’e-tauler de 
l’Ajuntament.>>

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital

L'alcaldessa
Montserrat Febrero i Piera
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