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DECRET
Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 3 d’agost de 2018 i amb
número CVE2018031074, 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 d’arquitecte tècnic i
enginyer tècnic d’obres, mitjançant concurs oposició. Les bases també han
estat publicades al DOGC amb número CVE-DOGC-A-18215013-2018.
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,
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RESOL
PRIMER. Aprovar la llista provisional de les persones admeses i excloses per a
prendre part en el procés selectiu d’enginyer tècnic d’obres, que serà
exposada a l’e-tauler de la Corporació i en la pàgina web de l’Ajuntament.

ADMESOS

44….58Y
46….18W
43….32T
EXCLOSOS

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.
SEGON. Aprovar la composició del tribunal en la forma següent:
President/a: Neus Vidal Acero (auxiliar de gestió de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat)
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43….76A*
*Manca abonar la taxa corresponent.
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Suplent: Griselda García Rigol (Auxiliar de gestió de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat)
Vocals

Raul de Miguel Rodríguez (Enginyer de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat)
Substituta: Gemmma Rosa Badia Muns (Arquitecte de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat).
Marta Puig Puig (Secretària de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat).
Suplent: Fernando Rivas Martínez (LLetrat de l’Ajuntament
de Cervelló).

Secretari/ària

Gemma Pons Martín (Auxiliar de gestió de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat)
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Suplent: Jordi Bru Alibau (Auxiliar
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat)

de

gestió

de

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 els aspirants en els llocs, dates i hores següents:
Prova teòrica-pràctica: Es convoca als/les aspirants el dia 23 d’octubre de 2018
a les 09:00 hores a la sala de plens (carrer De la Pau 5).
Entrevista personal: Es convoca als aspirants que hagin superat la prova teòrica
pràctica el dia 23 d’octubre, 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.

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
L'alcalde/ssa

La secretària

Maria Abarca Martínez
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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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