Núm. Exp. General: 2668/2017
Referència:

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

DECRET
Examinades les sol·licituds presentades per prendre part en el procés selectiu
per cobrir vacant de personal laboral a través de contracte de relleu en la
categoria de treballadora familiar 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

Rosa Boladeras Serraviñals
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23/11/2017 L'alcaldessa

Primer. Aprovar la llista provisional 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
...411D *
* No acrediten adequadament el certificat de coneixement de llengua catalana nivell
B.
EXCLOSOS
...760C*
…079M

1
2

1. No acredita la titulació o no l'acredita adequadament.
2. No acredita la situació de desocupació o no l'acredita adequadament.
* No acrediten adequadament el certificat de coneixement de llengua catalana nivell
B.

Es concedeix un termini de deu dies hàbils per tal que els aspirants exclosos
puguin esmenar el seu motiu d’exclusió, aquests hauran d’estar expedits dins
del termini de presentació de sol·licituds. Les al·legacions presentades es
resoldran en el termini de 30 dies següents a la finalització del termini per a la
presentació.

President/a:
Titular: Sandra Bou Andrés (Treballadora social de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat).
Suplent: Maria Abarca Martínez (secretària de l’Ajuntament de Corbera
de Llobregat).

Maria Abarca Martínez
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22/11/2017 La secretària

Segon. Aprovar la composició del Tribunal Qualificador en la forma següent:

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

6bab56b4b8c44385ba292df679d67666001

Url de validació

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

Metadades

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2017/2114 - Data Resolució: 23/11/2017

Vocals:
Titular: Antonia Maza Cerón (Treballadora familiar de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat).
Suplent: Neus Lleonart López (Treballadora social de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat).
Titular: Fernando Rivas Martínez (Lletrat de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat).
Suplent: Marta Puig Puig (Tècnica d’Administració General de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat).
Titular: Eva Catalan Cordoba (Escola d’Administració Pública de
Catalunya).
Suplent: María Andrés Andrés (Escola d’Administració Pública de
Catalunya).
Secretari/ària:

Rosa Boladeras Serraviñals

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.
Tercer. Convocar els aspirants en els llocs, dates i hores següents:
Prova de català: dia 14 de desembre de 2017, a les 12.00 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.
...411D *
Prova teòrica-pràctica: dia 15 de desembre de 2017, a les 09.30 hores, a la
sala de plens (C. De la Pau, 5). Es convoca els 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.
Entrevista personal: dia 15 de desembre de 2017, a les 13.00 hores, a la sala
de plens (C. De la Pau, 5). Es convoca els 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.

Maria Abarca Martínez
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Titular: Neus Vidal Acero (Ajuntament de Corbera de Llobregat).
Suplent: Carolina Llurba Martínez (Ajuntament de Corbera de Llobregat).

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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