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DECRET
Per Decret d’Alcaldia 1084/2019, de 24 de maig, es van aprovar els requisits
per participar en el procés de selecció de la plaça subvencionada de tècnic/a
administració general vinculat al Programa complementari de millora de
l’ocupabilitat 2019 (2a edició) de la Diputació de Barcelona promogut per
l’ajuntament de Corbera de Llobregat.

El 13 de juny de 2019 s’ha realitzat la prova teòrico-pràctica per avaluar els
coneixements previs sobre la feina a desenvolupar de la persona candidata,
sense que l’hagi superat, motiu pel qual correspon deixar deserta aquesta
convocatòria.

19/06/2019 L'alcaldessa

No obstant això, la imperiosa necessitat de proveir la plaça objecte del
procés fa necessari obrir una nova convocatòria sobre els mateixos requisits
aprovats i publicats al lloc web de l’ajuntament el 24 de maig de 2019.
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.

Montserrat Febrero i Piera

PRIMER. Declarar desert el procés de selecció d’una plaça subvencionada
de tècnic/a administració general vinculat al Programa complementari de
millora de l’ocupabilitat 2019 (2a edició) de la Diputació de Barcelona,
juntament amb l’aprovació dels corresponents requisits per Decret de
l’Alcaldia 1084/2019, de 24 de maig.
SEGON. Obrir una nova convocatòria pública sobre els mateixos requisits
publicats al lloc web de l’ajuntament el dia 24 de maig de 2019, i comunicar
un nou període presentació de sol·licituds del 25 de juny al 5 de juliol a
l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de dilluns a divendres de 8.30 a 14 hores.
TERCER. Publicar l’oferta de la plaça avantdita al Servei d’Ocupació de
Catalunya per tal d’ampliar el nombre de candidatures.
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
L'alcaldessa
Montserrat Febrero i Piera

La secretària acctal.
Marta Puig i Puig

Marta Puig i Puig
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19/06/2019 La secretària acctal.

Signatura 2 de 2

RESOL

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

5190f959f31544ddbd5cd596aa01548c001

Url de validació

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