Núm. Exp. General: 3473/2019
Referència:

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

DECRET
Examinades les sol·licituds presentades per a prendre part en el procés selectiu
per la constitució d’una borsa de treball per a cobrir vacants i/o substitucions
en la categoria d’auxiliar de gestió, grup de classificació C, subgrup C2.
Detectada l’existència d’un error material en la llista provisional d’admesos/es i
exclosos/ses i en aplicació de l’article 109.2 de la Llei 39/2015 de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques relatiu a la rectificació
d’errors materials, de fet o aritmètics per part de l’Administració.
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,

28/02/2020 L'alcalde/ssa

RESOL
PRIMER. RECTIFICAR els errors materials continguts en la part resolutiva del
Decret 194/2020, de 6 de febrer de 2020 de la manera següent:
On diu:
***452**-D

Montserrat Febrero i Piera

***452**-E
SEGON. APROVAR la llista definitiva d’admesos i exclosos per a prendre part en
el procés selectiu de referència, que serà exposada en el e-tauler de la
Corporació i en la pàgina web.

ADMESOS
***907**-G
***894**-W
***618**-D
***356**-D
***452**-E *
***577**-Y *
***175**-H
***262**-T
***042**-B
***295**-H
***538**-F

Marta Puig Puig

Signatura 1 de 2

27/02/2020 La secretària acctal.

Signatura 2 de 2

Ha de dir:

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

af98243d7fdd4186aee4e3ec55bfd9ad001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
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28/02/2020 L'alcalde/ssa
Montserrat Febrero i Piera

Signatura 2 de 2

27/02/2020 La secretària acctal.

***213**-Y
***830**-C
***071**-T
***071**-E
***637**-P
***795**-D
***965**-V
***197**-J *
***763**-E
***413**-Q
***369**-B
*No s’acredita el certificat de llengua catalana demanat a les bases.

TERCER. RECORDAR la composició del Tribunal Qualificador en la forma
següent:
Presidenta: Marta Puig Puig, secretària acctal. de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat.
Suplent: Roser Bosch i Aregall, cap de Secretaria.
Vocal: Jordi Bru Aribau, auxiliar de gestió de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat.
Suplent: Olga Alegrí Grau, auxiliar de gestió de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat.

Marta Puig Puig

Signatura 1 de 2

***942**-N *
***118**-C
***249**-V
***972**-D
***396**-E
***568**-P
***802**-L
***626**-Z
***100**-R
***153**-N
***969**-D
***977**-Q
***547**-C
***432**-J
***864**-G
***767**-G
***284**-A
***097**-V

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

af98243d7fdd4186aee4e3ec55bfd9ad001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2020/377 - Data Resolució: 28/02/2020

La Pau,5 (08757)
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

Núm. Exp. General: 3473/2019
Referència:

Vocal: Josep Manel Piquer Font, tècnic mig d’educació de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat.
Suplent: Neus Estruga Llinàs auxiliar de gestió de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat.
Secretari: Neus Vidal Acero auxiliar de gestió de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat
Suplent: Silvia Gómez Castellví auxiliar de gestió de l’Ajuntament de Corbera
de Llobregat.

Montserrat Febrero i Piera

QUART. CONVOCAR a les persones aspirants en els llocs, dates i hores
següents:
-Prova de català: El 5 de març de 2020 a les 9.30 hores, a la sala de plens
municipal. Es convoca als aspirants, que no hagin acreditat documentalment els
coneixements de llengua catalana exigits en la base de la convocatòria.

DNI
***452**-E
***577**-Y
***942**-N
***197**-J
- Prova teòrica i supòsit pràctic: El 12 de març de 2020, a les 9.30 hores, a la
sala de plens municipal. Es convoca a les persones que hagin superat la prova
de català i a les persones admeses en el procés selectiu.
- Entrevista personal: El dia 31 de març de 2020 a les 10:00h, a la sala de
plens municipal. Es convoca a les persones que hagin superat la prova teòrica i
el supòsit pràctic.
El resultat d’aquestes proves i la resta d’anuncis del procés selectiu, serà
publicat al web Municipal o, si escau, es realitzarà d’alguna altra forma fefaent
que acrediti que els aspirants els coneixen.
CINQUÉ. Convocar el Tribunal el dia de realització de les proves, excepte la
prova de català.

Marta Puig Puig

Signatura 1 de 2

27/02/2020 La secretària acctal.

Signatura 2 de 2

28/02/2020 L'alcalde/ssa

El Tribunal pot disposar de la incorporació a les seves tasques de tècnics/ques
especialistes per a totes o algunes de les proves, els/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.
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SISÈ. 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
La secretària acctal.
Marta Puig Puig

Signatura 2 de 2

Montserrat Febrero i Piera
Marta Puig Puig

27/02/2020 La secretària acctal.
Signatura 1 de 2

28/02/2020 L'alcalde/ssa

L'alcaldessa
Montserrat Febrero i Piera
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