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

En data 25 de novembre de 2021, l'alcalde accidental ha dictat la resolució 
núm. 2268/2021, d’aprovació de la llista provisional de les persones admeses i 
excloses per a prendre part en el procés selectiu per la creació d’una borsa de 
treball de Tècnic/a superior de serveis a les persones, grup de classificació A, 
subgrup A1, de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, la qual es transcriu a 
continuació:

<<DECRET

Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), de 29 d’octubre de 2021, 
amb número CVE202110129993, es van publicar les bases reguladores del 
procés selectiu per la creació d’una borsa de treball de Tècnic/a superior de 
serveis a les persones, grup de classificació A, subgrup A1, de l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat; aprovades per la Junta de Govern Local en sessió 
celebrada el 25 d’octubre de 2021.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per participar en el procés 
selectiu 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, 

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 la pàgina web de l’Ajuntament, sent la següent:

DNI 
Admesos/es

Realització prova de 
CATALÀ, nivell C1

5**69***B EXEMPT/A
2**89***S EXEMPT/A
4**05***H EXEMPT/A
4**62***Y EXEMPT/A
4**89***C EXEMPT/A
4**96***B EXEMPT/A
4**85***S EXEMPT/A
4**23***R EXEMPT/A
4**28***E EXEMPT/A

S’ha procedit a revisar la documentació acompanyada amb les sol·licituds de les 
persones aspirants, considerant que aquesta compleix amb tots els requisits 
exigits a les bases per a formar part del procés selectiu. Per tant, no es 
considera necessari atorgar el termini de 10 dies per a esmenes i/o 

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

Codi Segur de Validació 5511df4e62fb4026a6a520a75edf60e5001

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

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original

S
ig

n
at

u
ra

 1
 d

e 
1

Jo
rd

i A
n

d
u

ca
s 

i P
la

n
as

26
/1

1/
20

21
L

'a
lc

al
d

e 
ac

ci
d

en
ta

l

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


reclamacions i aquest decret revestirà automàticament el caràcter de definitiu 
d’acord amb la base sisena de les bases reguladores del procés selectiu.

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: Núria Fusalba Cortat, Ajuntament de Corbera de Llobregat.

Vocal 1r: Josep Manel Piquer Font, Ajuntament de Corbera de Llobregat.
Suplent: Francesc Calpe Torra, Ajuntament de Corbera de Llobregat.

Vocal 2n: Eva Guerrero Ruiz, Ajuntament de Corbera de Llobregat.
Suplent: Neus Lleonart Lopez, Ajuntament de Corbera de Llobregat.

Secretària: Arantxa Lara Corral, Ajuntament de Corbera de Llobregat (amb veu 
i sense vot).
Suplent: Sílvia Gómez Castellví, 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 als aspirants en les dates, 
hores i llocs, per a la realització de les proves, de la següent manera: 

- PROVA TEÒRICA PRÀCTICA: el dimarts dia 14 de desembre de 2021, 
a les 11:00 hores, a la Sala de plens municipal (C/ La Pau, 3). 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 obligatòria i eliminatòria, quedant eliminades del 
procés selectiu les persones que no compareguin a la realització de la 
mateixa i les que no obtinguin la puntuació mínima de 10 punts.

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 (http://www.corberadellobregat.cat/ajuntament/ofertes-de-
treball/oferta-publica/41/convocatoria-del-proces-selectiu-per-la-constitucio-
pel-sistema-de-concurs-oposicio-d-una-borsa-de-treball-de-tecnic-a-superior-
de-serveis-a-les-persones-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.
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SISÈ: 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 lliurarà el document d’autodeclaració responsable 
COVID19, que hauran de retornar degudament signat, conforme:

o No presenten simptomatologia compatible amb la COVID19;
o No estan diagnosticades de la COVID19 o estan en quarantena, 

sense haver rebut l’autorització sanitària corresponent;
o No conviuen o han estat en contacte estret els darrers 14 dies 

amb persones que presentin símptomes, sense que hagi finalitzat 
el termini de seguretat recomanat per les autoritats sanitàries.

 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.

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’alcalde/ssa
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