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ANUNCI DE RECTIFICACIÓ DELS RESULTATS DE LA VALORACIÓ DE 
MÈRITS, DE L’ENTREVISTA I DELS RESULTATS FINALS DEL PROCÉS 
SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A 
COBRIR VACANTS I/O SUBSTITUCIONS EN LA CATEGORIA D’AUXILIAR 
TÈCNIC/A DE RÀDIO, EN RÈGIM LABORAL I MITJANÇANT CONCURS-
OPOSICIÓ

Detectats errors aritmètics en l’ANUNCI DELS RESULTATS DE LA VALORACIÓ 
DE MÈRITS, DE L’ENTREVISTA I DELS RESULTATS FINALS DEL PROCÉS 
SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A COBRIR 
VACANTS I/O SUBSTITUCIONS EN LA CATEGORIA D’AUXILIAR TÈCNIC/A DE 
RÀDIO, EN RÈGIM LABORAL I MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ pel que fa als 
resultats de la valoració de mèrits i resultats finals del procés selectiu i en 
aplicació de l’article 109.2, de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, relatiu a la rectificació d’errors 
materials, de fet o aritmètics per part de l’Administració, es procedeix a la seva 
esmena en les persones aspirants amb el DNI 5**27***W i 4**85***S.

Així mateix i en aplicació de l’esmentat article es deixa sense efectes l’anunci 
del dia 17 de febrer de 2022. 

VALORACIÓ DE MÈRITS 

El 21 de febrer de 2022, s’ha portat a terme la revisió de la valoració general 
dels mèrits corresponent a la segona fase del procés selectiu de referència, fase 
de concurs.

D’acord amb el que s’estableix a la base vuitena de les bases reguladores del 
procés selectiu, l’experiència professional es valorarà de la següent manera:

a) En el desenvolupament de funcions anàlogues en l’Administració Pública, a 
raó de 0,25 punts per cada 6 mesos complets de treball, fins un màxim de 
2,5 punts. 

b) En el desenvolupament de funcions anàlogues en empresa del sector privat 
o autònom, a raó de 0,25 punts per cada 6 mesos complets de treball, fins 
un màxim de 1,5 punts.

La puntuació màxima total de la fase de concurs és de 6,5 punts.

Els mèrits insuficientment justificats i/o acreditats no s’han valorat.

Els resultats, un cop revisats, són els següents:

DNI aspirant

Experiència 
professional 

Administració 
Pública

Experiència 
professional 

empresa privada 
i/o autònom

Cursos de formació i 
perfeccionament

TOTAL 
VALORACIÓ 
DE MÈRITS

5**27***W 0,35 1,5 0,50 2,35
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4**85***S 2,5 0 0 2,5
7**93***B 0 1,5 2,5 4

ENTREVISTA

El 16 de febrer de 2022, s’ha portat a terme la tercera fase del procés selectiu 
de referència: entrevista personal.

D’acord amb la base vuitena de les bases reguladores del procés selectiu, la 
puntuació màxima a obtenir és de 2 punts.

Els resultats són els següents:

DNI Puntuació 
entrevista

5**27***W 2

4**85***S 1,6

7**93***B 1,47

D’acord amb el que s’estableix a la base vuitena, el resultat final del procés 
selectiu serà el sumatori de la fase d’oposició, la fase de concurs i, si escau, 
entrevista.

RESULTATS FINALS DEL PROCÉS SELECTIU

El Tribunal qualificador, un cop revisades i sumades totes les puntuacions 
obtingudes a totes les fases del procés i atenent a la puntuació final obtinguda 
per les persones aspirants, acorda proposar a l’òrgan competent de 
l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, la constitució de la borsa de treball 
d’auxiliars tècnic de ràdio, amb les següents persones aspirants que han estat 
aptes al 
present procés i segons rigorós ordre de puntuació:

DNI Català

TOTAL 
PROVA 

TEÒRICA 
PRÀCTICA

TOTAL 
VALORACIÓ 
DE MÈRITS

TOTAL FASE 
OPOSICIÓ I 
CONCURS

ENTREVISTA
TOTAL 

PROCÉS 
SELECTIU

5**27***W EXEMPT 16,75 2,35 19,10 2 21,10
7**93***B EXEMPT 15,15 4 19,15 1,47 20,62
4**85***S APTE/A 15,30 2,5 17,80 1,6 19,40

La secretària del Tribunal
Arantxa Lara Corral
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