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DECRET
Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 18 de setembre de 2018 i
amb número CVE2018034174, s’han publicat les bases per a prendre part en el
procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball per a donar cobertura a
les vacants i/o necessitats de personal en la categoria de treballadora familiar,
mitjançant concurs oposició. Les bases també han estat publicades al DOGC
amb número CVE-DOGC-A-18261059-2018.
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

ADMESES
46….60C
46….36S
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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 en la pàgina web de l’Ajuntament.

44….49J
35….39E*
*No s’acredita el certificat de coneixement de llengua catalana demanat a les bases.

EXCLOSES

**Manca titulació requerida d’acord amb el punt tercer de la base numero 3 de les bases del
procés selectiu. No s’acredita el certificat de coneixement de llengua catalana demanat a les
bases.

Es concedeix un termini de deu dies hàbils per a esmenes i possibles
reclamacions. Aquests documents hauran d’estar expedits dins del termini de
presentació de sol·licituds. Les al·legacions presentades es resoldran en el
termini dels 30 dies següents a la finalització del termini per a la presentació.
En cas de no presentar-se’n cap, aquests revestirà automàticament el caràcter
de definitiva.
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47….61E**
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SEGON. Aprovar la composició del tribunal en la forma següent:
Presidenta: Sandra Bou Andres (Tècnic mig de Treball Social de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat)
Suplent: Manuela Cabrera Rodriguez (Auxiliar de gestió de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat)
Vocals

Antonia Maza Ceron (Treballadora familiar de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat).
Suplent: Jordi Bru Alibau (Auxiliar de gestió de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat)
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Neus Lleonart López (Tècnic mig de Treball Social de l’Ajuntament
de Corbera de Llobregat)
Suplent: Maribel Jodar Lorite (Auxiliar de gestió de l’Ajuntament
de Corbera de Llobregat)
Maria José Murillo Sanchez (Tècnic mig de Treball Social de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat)
Suplent. Griselda García Rigol (Auxiliar de gestió de l’Ajuntament
de Corbera de Llobregat
Secretari/ària Neus Vidal Acero (Auxiliar de gestió de l’Ajuntament de Corbera
de Llobregat)
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.

23/10/2018 La secretària acctal.

TERCER. Convocar els aspirants en els llocs, dates i hores següents:
Prova de català: El 9 de novembre de 2018 a les 9 hores, a l’edifici de
desenvolupament Econòmic, a la planta baixa (C. de la Pau, 3). Es convoca als
aspirants, per no haver acreditat documentalment els coneixements de llengua
catalana exigits en la base de la convocatòria.
Prova teòrica-pràctica: 12 de novembre de 2018, a les 9 hores, a la sala de
plens (carrer de La Pau,5). Es convoca als aspirants que hagin superat la prova
de català i els aspirants que hagin acreditat documentalment els coneixements
de llengua catalana exigits a les bases de la convocatòria.
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a la seu electrònica de l’avaluació de l’últim exercici pràctic, per a aportar la
documentació acreditativa dels mèrits al·legats, d’acord amb la base vuitena de
la convocatòria.
Entrevista personal El dia 16 de novembre de 2018, a les 10.30 hores, a la sala
de plens. Es convoca als aspirants que hagin superat la prova teòrica-pràctica,
sempre i quan, el Tribunal Qualificador ho consideri necessari.
QUART. Convocar el Tribunal els dies de realització de totes les proves, tret de
la prova de català.
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.
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