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ANUNCI, de constitució de la borsa de treball d’un procés de selecció 

En data 24 de febrer de 2022, l'alcaldessa ha dictat la resolució núm. 
333/2022, de constitució de la borsa de treball del procés selectiu per la 
constitució d’una borsa de treball d’Auxiliar tècnic/a de ràdio (mitjans de 
comunicació i premsa) per a cobrir vacants i/o substitucions, en règim laboral, 
grup C, subgrup C2, mitjançant concurs oposición de l’Ajuntament de Corbera 
de Llobregat, la qual es transcriu a continuació:

<< DECRET

Al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), de 29 de novembre de 
2021, amb número CVE 202110141349, es van publicar les bases reguladores 
del procés selectiu per la constitució d’una borsa de treball d’Auxiliar tècnic/a 
de ràdio (mitjans de comunicació i premsa) per a cobrir vacants i/o 
substitucions, en règim laboral, grup C, subgrup C2, mitjançant concurs 
oposició; aprovades per la Junta de Govern Local en sessió celebrada el 15 de 
novembre de 2021.

El 5 de gener de 2022, per Decret d’Alcaldia 8/2022, es va aprovar la llista 
provisional de les persones admeses i excloses per a prendre part en el procés 
selectiu de referència.

El 25 de gener de 2022, per Decret d’Alcaldia 107/2022, es va aprovar la llista 
definitiva de les persones admeses i excloses per a prendre part en el procés 
selectiu de referència. 

El 31 de gener de 2022, es publica l’anunci dels resultats del primer exercici de 
la fase d’oposició del procés selectiu referenciat: coneixement de llengua 
catalana, nivell C1.

El 7 de febrer de 2022, es publica l’anunci dels resultats del tercer exercici de la 
fase d’oposició del procés selectiu de referència: prova teòrica pràctica.

L’11 de febrer de 2022, el tribunal porta a terme la valoració general dels 
mèrits corresponent a la segona fase del procés de selecció, fase de concurs.

El 16 de febrer de 2022, es porta a terme la tercera fase del procés selectiu, les 
entrevistes a les persones aspirants.

El 17 de febrer de 2022, es publica l’anunci de la valoració general dels mèrits, 
de les entrevistes i dels resultats finals del procés de selecció.

Es detecten errors aritmètics en els resultats de la valoració de mèrits i en els 
resultats finals del procés de selecció. 

El tribunal es reuneix el 21 de febrer de 2022 per a procedir a la revisió de la 
valoració general dels mèrits corresponent a la segona fase del procés selectiu i 
a la revisió dels resultats finals del procés. 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
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El 21 de febrer de 2022, es publica l’anunci de rectificació dels resultats de la 
valoració general dels mèrits, de l’entrevista i dels resultats finals del procés de 
selecció. Es deixa sense efectes l’anunci de data 17 de febrer.

El Tribunal, un cop 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’Auxiliar tècnic/a de ràdio, amb les 
persones aspirants que han estat aptes al present procés i segons rigorós ordre 
de puntuació.

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

PRIMER. Aprovar la constitució de la borsa de treball proposada pel Tribunal 
qualificador del procés de selecció d’Auxiliar tècnic/a de ràdio, amb les persones 
aspirants que es relacionen a continuació per 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

SEGON. La vigència de la borsa s’estableix en 3 anys des de la data de 
publicació dels resultats finals a l’e-tauler i al web municipal. Exhaurida la 
vigència, els aspirants inclosos decauran en tots els seus drets derivats de la 
superació d’aquest procés de selecció.

TERCER. Disposar que el funcionament de la borsa de treball seguirà els 
criteris i condicions establertes a la base 10a de les bases reguladores d’aquest 
procés selectiu.

QUART. Disposar la publicació d’aquesta resolució al tauler d’edictes de la 
Corporació i al web municipal.

CINQUÈ. Comunicar la present resolució a la Junta de Personal i al Comitè 
d’Empresa per al seu coneixement.>>

Corbera de Llobregat, a la data de la signatura digital 

L’alcaldessa, Montserrat Febrero i Piera
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