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PROCÉS SELECTIU D’UNA BORSA DE TREBALL PELS LLOCS DE TREBALL 
EN LA CATEGORIA DE CONSERGES 

 
 
El 3 de maig de 2016 es fa pública la llista de la valoració dels mèrits al·legats i 
acreditats documentalment pels/per les aspirants per ordre de puntuació, d’acord 
amb el barem que s’indica en la base número (Fase de concurs).  
 
Una vegada s’han realitzat les actuacions pertinents de la llista d’aspirants segons 
les actes del tribunal de 9 de maig de 2016 i 3 de març de 2017 i amb la 
necessitat de cobrir una/es vacant/s de manera temporal en aquest Ajuntament, 
a diferents serveis de consergeria, aquest tribunal convoca als/a les aspirants de 
la següent llista actualitzada per a la realització de la prova pràctica, tal i com 
queda establert a les bases 10 i 11 del procés de selecció: 
 
 
 
 

  Experiència     
professional 

 Formació   
relacionada 

Altres 
mèrits 

TOTAL 

D.N.I a) b) c) d)   

46762602-Z 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

40991586-C 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

79280493-E 0,45 0,00 0,00 0,50 0,95 

79281871-C 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 

36569212-V 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

43421837-E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

38143235-N 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

35063906-S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

47988512-R 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

38064411-D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

43428688-L 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
 
 

1. Convocar als aspirants anteriorment citats per a la realització de la prova 
pràctica, la qual es tracta de resoldre per escrit, durant un temps màxim de 
45 minuts, un cas pràctic relacionat amb les funcions del lloc de treball a cobrir 
de conserge. Es valorarà el contingut, l’estructura, la presentació i l’ortografia: 
 
 
Prova pràctica: dia 3 de maig de 2017, a les 11.00 hores, a la sala de plens 
de la casa consistorial (carrer La Pau, 5).  
 
 
 



 

 

2. Convocar als aspirants que hagin superat la prova pràctica per a la realització 
de l’entrevista: 
 
Entrevista personal: dia 5 de maig de 2017, a partir de les 9.30 hores, a la 
a la sala de plens de la casa consistorial (carrer La Pau, 5).  

 
 
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital  
 
 
 
La secretària del tribunal  
 
Maria Elena García Valtueña  
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