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DECRET
Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 30 d’abril de 2019 i amb número
CVE2019015387, es van publicat les bases per a prendre part en el procés selectiu
per la constitució d’una borsa de treball de tècnic superior de serveis a les persones,
grup de classificació A, subgrup A1, en règim laboral.
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

DNI
38....58F
47....61N
47....78L
44....72L
44....04T

Montserrat Febrero i Piera

Signatura 2 de 2

05/06/2019 L'alcaldessa en funcions

PRIMER. APROVAR la llista provisional de les persones admeses i excloses per a
prendre part en el procés selectiu de referència, que serà exposada a l’e-tauler de la
Corporació i a la pàgina web de l’Ajuntament.

46....30X
46....35Q
46....21M
47....68K

05/06/2019 La secretària acctal.

47....84V
46....50B
38....77K
53....50S
46....34Q
52....03M

Marta Puig i Puig

Signatura 1 de 2

46....69L

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

0c58ef18de69483ca6072407a09d4d0a001

Url de validació

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

Metadades
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Llobregat

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2019/1150 - Data Resolució: 05/06/2019

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, aquesta resolució revestirà automàticament en caràcter
definitiu.
SEGON. DESIGNAR com a membres de l’òrgan de selecció, d’aquest procés selectiu
a les persones següents:
Presidenta: Marta Puig Puig (Secretària acctal. de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat)

Montserrat Febrero i Piera

Vocal: Josep Manel Piguer Font (Tècnic d’Ensenyament de l’Ajuntament de Corbera
de Llobregat)
Suplent: Francesc Calpe Torra (funcionari de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat)
Vocal: Sandra Medina Fernandez (Tècnica de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat)
Suplent: Maria José Murillo Sánchez, (Tècnica de l’Àrea de Benestar Social i Gent
Gran de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat)
Vocal: Eva Guerrero Ruiz, (Tècnica de l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat)
Suplent: Neus Lleonart López, (Tècnica de l’Àrea de Benestar Social i Gent Gran de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat)
Secretària: Neus Vidal Acero (Auxiliar de gestió del departament de Recursos Humans
de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat).
Suplent: Maribel Jodar Lorite (Auxiliar de gestió del departament de Comunicació 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. FIXAR l’inici del procés selectiu i CONVOCAR els aspirants en els llocs, dates
i hores següents:
-

Prova teòrica pràctica. El 3 de juliol de 2019 a les 9.30 hores a la sala de plens
municipal.

Marta Puig i Puig

Signatura 1 de 2

05/06/2019 La secretària acctal.

Signatura 2 de 2

05/06/2019 L'alcaldessa en funcions

Suplent de la Presidenta: Roser Bosch i Aregall (Cap de Secció del departament de
Secretaria)
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-

Entrevista personal. El 23 de juliol de 2019, a les 9.30, a la sala de plens
municipal. Es convoca a les persones que hagin superat la prova teòricapràctica, sempre i quan, el Tribunal Qualificador ho consideri necessari.

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.
QUART. CONVOCAR el Tribunal els dies de realització de les proves.
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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Montserrat Febrero i Piera
Marta Puig i Puig

L'alcaldessa en funcions
Montserrat Febrero i Piera

La secretària acctal.
Marta Puig i Puig

05/06/2019 La secretària acctal.
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05/06/2019 L'alcaldessa en funcions

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
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