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DECRET
Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 9 de desembre de 2019 i amb
número CVE2019041785, es van publicat les bases reguladores del procés
selectiu per la constitució d’una borsa de treball per a cobrir vacants i/o
substitucions en la categoria de Tècnic de Medi Ambient, grup de classificació A,
subgrup A2.
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
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Montserrat Febrero i Piera
Marta Puig Puig

ADMESOS
***061**V
***811**V
***425**R
***820**L
***148**Y
***261**A
***555**D
***944**C
***072**R
***958**B
***385**P
***654**Y
***858**Y
***598**V
***778**K
***344**C
***283**P
***657**K
***226**T
***609**M
***993**T

17/02/2020 La secretària acctal.
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17/02/2020 L'alcalde/ssa

PRIMER. APROVAR la llista DEFINITIVA, per ordre alfabètic, d’aspirants
admesos/es i exclosos/es 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.

PROVA DE CATALÀ
EXEMPT/TA
EXEMPT/TA
EXEMPT/TA
EXEMPT/TA
EXEMPT/TA
NO EXEMPT/A
EXEMPT/TA
EXEMPT/TA
EXEMPT/TA
EXEMPT/TA
NO EXEMPT/A
EXEMPT/TA
EXEMPT/TA
EXEMPT/A
NO EXEMPT/A
EXEMPT/TA
EXEMPT/TA
NO EXEMPT/A
EXEMPT/TA
EXEMPT/TA
EXEMPT/TA

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

1c1c36ecd520498099444115bfee382b001

Url de validació

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

Metadades

Ajuntament de
Corbera de
Llobregat

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2020/253 - Data Resolució: 17/02/2020

EXCLOSOS

CODIS

***779**W

2,3,4

***385**X

1

El/els motiu/s de l’exclusió provisional, s’expressen d’acord amb els
següents codis:
CODIS

DESCRIPCIÓ DELS CODIS

1

La titulació presentada no és la requerida.

2

manca la declaració jurada.

3

manca la taxa per drets d'examen

4

manca informe de vida laboral actualitzat

Montserrat Febrero i Piera

Presidenta: Marta Puig Puig, secretària acctal. de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat.
Suplent: Roser Bosch i Aregall, Cap de Secretaria.
Vocal: Anna Arcalís Planas (Tècnica de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Sabadell)
Suplent: Raul de Miguel Rodriguez (Enginyer Civil de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat)
Vocal: Montserrat Nebot Navarro. Departament d’Interior. DG de Prevenció i
Extinció d’Incendis Forestals de Martorell)
Suplent: Oscar Ramon Cecilia Jiménez. Departament de Territori i Sostenibilitat
Servei d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Olessa de Montserrat.
Secretària: Neus Vidal Acero, responsable de selecció del servei de Recursos
Humans de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat.
Suplent: Silvia Gómez Castellvi, 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.
TERCER. CONVOCAR les persones aspirants en els llocs, dates i hores següents:
-

Prova de català: 18 de febrer de 2020 a les 9.30 hores, a l’Oficina d’Atenció
a la Ciutadania. Es convoca als aspirants, que no hagin acreditat
documentalment els coneixements de llengua catalana exigits en la base
de la convocatòria.

Marta Puig Puig
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17/02/2020 La secretària acctal.
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17/02/2020 L'alcalde/ssa

SEGON. RECORDAR la composició del Tribunal Qualificador d’aquest procés
selectiu:
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-

Prova teòrica i supòsit pràctic: El 25 de febrer 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 10 de març de 2020 a partir de les 9.30 a la sala
de plens municipal, sempre i quan el Tribunal Qualificador ho consideri
necessari.

Els resultats d’aquestes proves i la resta d’anuncis del procés selectiu es
publicaran al web Municipal i a l’e-tauler o, si escau, es realitzarà d’alguna altra
forma fefaent que acrediti que els aspirants els coneixen.
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Montserrat Febrero i Piera
Marta Puig Puig

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.

L'alcaldessa
Montserrat Febrero i Piera

La secretària acctal.
Marta Puig i Puig

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital

17/02/2020 La secretària acctal.
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17/02/2020 L'alcalde/ssa

QUART. CONVOCAR el Tribunal els dies de realització de totes les proves, tret
de la prova de català.
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