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DECRET
Examinades les sol·licituds presentades per prendre part en el procés selectiu
per la creació d’una borsa de treball per cobrir vacants o substitucions, en
règim d’interinitat de personal laboral, mitjançant concurs de mèrits inclosos en
la categoria de professor/a de música, en les diferents especialitats que
s’imparteixen a l’Escola Municipal de Música.
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

ADMESOS
X1642797E
46645820A
36516999Z
54101008V
47763502T
38134224V
46408243Q

Montserrat Febrero i Piera

Signatura 2 de 2

31/03/2017 L'alcaldessa

PRIMER. Aprovar la llista definitiva de les persones admeses i excloses per
prendre part en el procés selectiu de referencia, que serà exposada en el tauler
d’anuncis de la Corporació i en la pàgina web municipal.

EXCLOSOS
Cap.
SEGON. Aprovar la composició del Tribunal Qualificador en la forma següent:
President/a:

Vocals:
Titular: Marta Puig Puig (TAG de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat).
Suplent: M. Jose Escudero Banzo (TAG de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat).

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 2

30/03/2017 La secretària

Titular: Fernando Rivas Martínez (Lletrat de l’Ajuntament de Corbera de
Llobregat).
Suplent: María Abarca Martínez (Secretària de l’Ajuntament de Corbera
de Llobregat).

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

a71d5a84fe1b46a4a51be757c1ce711f001

Url de validació

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

Metadades

SERVEIS
ADMINISTRACIO
ELECTRONICA

Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2017/540 - Data Resolució: 31/03/2017

Titular: Xavier Rocosa Girbau (Professor de música de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat).
Suplent: Nuria Fusalba Cortat (Arxiver/a 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)

Montserrat Febrero i Piera

TERCER. Convocar els aspirants en els llocs, dates i hores:
Prova de català: el dia 24 d’abril de 2017, a les 09.30 hores, a l’Edifici de
Desenvolupament Econòmic, a la planta baixa (carrer 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.
46645820A
38134224V
Entrevista personal: el dia 26 d’abril de 2017, a la Sala de Plens de
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat (carrer 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. L’ordre de crida dels aspirants és el següent:
X1642797E
36516999Z
54101008V
47763502T
46408243Q
46645820A*
38134224V*

9:00
9:20
9:40
10:00
10:20
10:40
11:00

*Sempre i quan hagin superat la prova de català o acreditat documentalment els
coneixements de llengua catalana exigits.

QUART. Convocar el tribunal el dia a totes les proves, tret de la prova de
català, per tal d’assistir durant la seva realització i valorar els mèrits en la part
del procés corresponent.

Maria Abarca Martínez

Signatura 1 de 2

30/03/2017 La secretària

Signatura 2 de 2

31/03/2017 L'alcaldessa

El tribunal pot disposar 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 les sessions del tribunal, les qüestions que
se’ls sotmetin relatives a les matèries de la seva competència.
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Codi Segur de Validació
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CINQUÈ. Els i les interessades podran promoure la recusació dels membres del
Tribunal en els termes 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
La secretària
Maria Abarca Martínez
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Montserrat Febrero i Piera
Maria Abarca Martínez

30/03/2017 La secretària
Signatura 1 de 2

31/03/2017 L'alcaldessa

L'alcaldessa
Montserrat Febrero i Piera
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