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DECRET
Examinades les sol·licituds presentades per prendre part en el procés selectiu
per tal de cobrir, mitjançant nomenament interí/na, possibles suplències del
personal de plantilla i per a llocs de treball inclosos en la categoria de tècnic/a
auxiliar de biblioteca, mitjançant concurs-oposició.
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
PRIMER. Aprovar la llista definitiva d’admesos i exclosos per prendre part en el
procés selectiu de referencia, que serà exposada en el e-tauler de la Corporació
i en la pàgina web.

ADMESOS
46....90F
47....33M
46....11T
37....79R
47....81Q
53....90X
46....58J
46....70M
47....12C
47....54W
44....57L
46....86V
38....58E
46....54M
38....78C
47....46P
77....95S
52....86D
46....74E
46....63F
40....13X
47....47Z *
*No s’acredita el certificat de coneixement de llengua catalana demanat a les bases.

CPISR-1 C
Fernando Rivas
Martínez

CPISR-1 C Jordi
Anducas i
Planes

RENUNCIEN
52....23H
52....59G
44....14Z
44....29T
46....91S
46....02Z
EXCLOSSOS
46....55N ***
*** No ha estat abonada la taxa corresponent.

SEGON. Recordar la composició del Tribunal Qualificador en la forma següent:
Presidenta

Marta Puig i Puig (Tècnica d’Administració General de l’Ajuntament
de Corbera de Llobregat).

Suplent

Fernando Rivas i Martínez (Lletrat de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat)

Vocals

Montserrat Compte Ricart (Bibliotecària de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat)
Nuria Fusalba i Cortat (Arxivera de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat)
Teresa Pagès Gilibets (Directora de la Biblioteca Municipal de Sant
Boi de Llobregat i Cap de Zona de biblioteques del Baix Llobregat)

Suplents

Josep Manel Piquer i Font (Tècnic d’Educació de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat).
Jordi Bru i Alibau (Auxiliar de gestió de l’Ajuntament de Corbera
de Llobregat)

Secretari/ària:
Titular

Neus Vidal Acero (Ajuntament de Corbera de Llobregat).

Suplent

Carolina Llurba Martínez (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 de les proves, els/les quals actuaran amb
veu però sense vot per debatre, en sessions del tribunal, les qüestions que se’ls
sotmetin relatives a les matèries de la seva competència.

Núm. Exp. General: 1423/2018
Referència:

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

TERCER. Convocar els aspirants en els llocs, dates i hores següents:
Prova de català: El dia 10 de setembre de 2018 a les 11:00 hores, a l’Edifici de
desenvolupament econòmic, a la planta baixa (C. de la Pau, 3). Es convoca a
l’aspirant per no haver acreditat documentalment els coneixements de llengua
catalana exigits en les bases de la convocatòria.

CATALÀ
47….47Z
Prova teòrica-pràctica: dia 17 de setembre de 2018, a les 9:00 hores, a la sala
de plens (c. de la Pau, 5). Es convoca al/l’aspirant que hagi superat la prova de
català i els/les aspirants que hagin acreditat documentalment els coneixements
de llengua catalana exigits a les bases de la convocatòria.
Les persones aspirants que hagin superat el català i la prova teòrica-pràctica
disposaran d’un termini de 3 dies naturals comptadors a partir de la publicació
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 21 de setembre de 2018 a les 12:00 hores, a la sala
de plens (C. de la Pau, 5). Es convoca als/les 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.
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
L'alcalde/ssa

El secretari acctal.

