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La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
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DECRET
Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 29 d’octubre de 2018 i amb
número CVE2018039256, s’han publicat les bases per a prendre part en el
procés selectiu, per urgència, de funcionari interí mitjançant concurs, per a
cobrir plaça de tècnic d’administració especial, subescala tècnics superiors, Cap
d’Intervenció de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.
Finalitzat el termini atorgat 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

ADMESOS/SES
43….71Z
47….27K
46….64H
44….77V
46….47C
36….64C
46....25B

Montserrat Febrero i Piera

Signatura 2 de 2

07/11/2018 L'alcaldessa

PRIMER. Aprovar la llista de les persones admeses i excloses per a prendre
part en el procés selectiu de funcionari interí mitjançant concurs, per a cobrir
plaça de tècnic d’administració especial, subescala tècnics superiors, Cap
d’Intervenció, que serà exposada a l’e-tauler de la Corporació i en la pàgina
web de l’Ajuntament.

EXCLOSOS/ES
CAP

President/a:


Sr. Javier Vicen Encuentra (’Interventor General de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat).
Suplent: Sra. Antonia Martín Bunich (Cap del departament de
comptabilitat de l’Ajuntament d’Esplugues)
Vocals:


Sra. Maria José Escudero Banzo (Tresorera de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat)

Marta Puig i Puig

Signatura 1 de 2

07/11/2018 La secretària acctal.

SEGON. Aprovar la composició del tribunal en la forma següent:

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

6787c4075e884174a91511105bd82b18001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp
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Suplent: Sra. Maria Elena Garcia
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat)

Valtueña

(Administrativa

de



Sra. Marta Puig Puig (Secretària de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat).
Suplent: Sr. Fernando Rivas Martínez (Lletrat de l’Ajuntament de
Cervelló).
Secretari/ària:


Sra. Roser Bosch i Aregall (Cap de secretaria de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat)
Suplent: Sra. Neus Vidal Acero (Auxiliar de gestió de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat)

Montserrat Febrero i Piera

TERCER. Convocar el Tribunal pel dia 15 de novembre de 2018, a les 9 hores
per a procedir a la valoració dels mèrits presentats pels aspirants.
QUART. Convocar els aspirants en els llocs, dates i hores següents:
Entrevista personal: 15 de novembre, a la sala de plens municipal (c. de La
Pau,5)

ADMESOS/SES
43….71Z
47….27K
46….64H
44….77V
46….47C
36….64C
46....25B

HORARI PREVIST
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.30
16.30

CINQUÈ. 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 data de la signatura digital
L'alcaldessa

La secretària acctal.,

Marta Puig i Puig

Signatura 1 de 2

07/11/2018 La secretària acctal.

Signatura 2 de 2

07/11/2018 L'alcaldessa

El Tribunal pot disposar de la incorporació a les seves tasques de tècnics/ques
especialistes 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.

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

6787c4075e884174a91511105bd82b18001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2018/1914 - Data Resolució: 07/11/2018

