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ANUNCI DE CANVI DE LLOC PER A LA REALITZACIÓ DE LA PROVA DE 
CATALÀ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE 
TREBALL DE TÈCNIC/A MIG DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, PER A COBRIR 
VACANTS, SUBSTITUCIONS I/O NECESSITATS DEL PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT

Per motius organitzatius, s’ha canviat el lloc on es desenvoluparà la prova de 
català del procés selectiu de referència.

Així mateix i d’acord amb la base cinquena de les bases reguladores del procés 
selectiu, es convoca a les persones aspirants de la següent manera:

- PROVA DE CATALÀ: el divendres dia 18 de març de 2022, a les 
10:00 hores, a la Sala Polivalent de la Biblioteca Pública 
Municipal Can Baró (C/ Sant Salvador, 25). Es convoca a les 
persones aspirants que no hagin acreditat documentalment els 
coneixements de llengua catalana exigits a les bases de la convocatòria, 
assenyalats a la llista definitiva d’admesos i exclosos com a NO 
EXEMPT/A.

En aquesta prova actuarà com assessora una tècnica del Servei de 
Normalització Lingüística del CNL Ca n’Ametller.

Aquesta prova és obligatòria i eliminatòria, sent el resultat d’apte/a o no 
apte/a. Quedaran eliminades del procés selectiu les persones que no 
compareguin a la realització de la mateixa i les que obtinguin un resultat 
de no apte/a. 

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital

La secretària del tribunal,
Arantxa Lara Corral

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

Codi Segur de Validació 00410e53f90c40ce8e5cd494fb3118c6001

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

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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