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ANUNCI DELS RESULTATS DE LA PROVA TEÒRICA PRÀCTICA DEL 
PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL 
PER COBRIR VACANTS I/O SUBTITUCIONS EN LA CATEGORIA 
D’AUXILIAR DE GESTIÓ, GRUP DE CLASSIFICACIÓ C, SUBGRUP C2 DE 
L’AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT.

A continuació es fan públics els resultats de les proves d’aquest procés selectiu 
que s’ha portat a terme el 12 de març de 2020 amb els resultats següents:

DNI TOTAL 
TEST

TOTAL 
SUPÒSIT

PUNTUACIÓ 
FINAL

***637**-P 4,75 --------- --------

***396**-E 4,30 --------- --------
***071**-E 4,80 --------- --------
***295**-H 4,10 --------- --------
***577**-Y 3,80 --------- --------
***795**-D 3,90 --------- --------
***568**-P 3,55 --------- --------
***763**-E 2,35 --------- --------
***864**-G 2,20 --------- --------
***830**-C 3,30 --------- --------
***894**-W 2,85 --------- --------
***626**-Z 2,50 --------- --------
***153**-N 2,15 --------- --------
***100**-R 1,25 --------- --------
***969**-D 2,10 --------- --------
***175**-H 5,95 5,50   5,72
***118**-C 7,80 5,90   6,85
***432**-J 5,02 5,15   5,08
***369**-B 5,05 7,05   6,05
***356**-D 5,05 1,05   3,05
***618**-D 5,60 3,50   4,55
***071**-T 5,60 1,70   3,65

D’acord amb la base 8a del procés selectiu, aquesta prova teòrica-pràctica és 
eliminatòria i l’aspirant que no hagi obtingut un mínim de 5 punts en la totalitat 
de la prova serà automàticament eliminat i no prendrà part en la propera fase.

Les persones aspirants que hagin superat les fases anteriors disposaran d’un 
termini de 3 dies naturals, comptadors a partir de la publicació en la web i la 
seu electrònica de l’avaluació de la fase anterior, per a aportar la documentació 
acreditativa dels mèrits al·legats.

La documentació acreditativa del mèrits al·legats es podrà presentar 
telemàticament o de forma presencial a les dependències de l’Ajuntament de 
Corbera de Llobregat. Cal tenir present que aquells que vulguin fer-ho de forma 
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presencial, hauran de demanar cita prèvia a l’OAC (Oficina d’Atenció al Ciutadà) 
trucant al telèfon 93.650.02.11

Per tant, es convoca a les persones que han superat la fase d’oposició per a la 
realització de l’entrevista el proper dia 14 de juliol de 2020 a la sala de plens 
municipal amb l’ordre següent:

     DNI       HORA
***175**-H 10:30
***118**-C 11:00
***432**-J 11:30
***369**-B 12:00

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital

La secretària del Tribunal
Neus Vidal Acero
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