
Núm. Exp. General: 1495/2019   
La Pau,5 (08757) Referència: 
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

 

ANUNCI DELS RESULTATS DE LA PROVA TEÒRICA PRÀCTICA DEL PROCÉS 
SELECTIU PER LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE 
MEDI AMBIENT.

A continuació es fan públics els resultats de les proves d’aquest procés selectiu 
que s’ha portat a terme el 25 de febrer de 2020 amb els resultats següents: 

ADMESOS TEST PRÀCTIC TOTAL

***061**V 6,35 6,08 12,43
***811**V 7,62 7,25 14,87
***425**R 7,24 6 13,24
***820**L 6,50 4,63 11,13
***148**Y NP NP NP
***555**D 5,06 2,43 7,49
***944**C NP NP NP
***072**R 6,58 2,88 9,46
***958**B 6,10 4 10,10
***385**P 6,10 3,9 10,00
***654**Y 3,46 5 8,46
***858**Y 5,87 5,1 10,97
***598**V NP NP NP
***344**C 6,48 3,83 10,31
***283**P 7,67 2,6 10,27
***226**T NP NP NP
***609**M NP NP NP
***993**T NP NP NP

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 10 punts en la totalitat 
de la prova serà automàticament eliminat i no prendrà part en la fase de concurs. 
Les persones aspirants que hagin superat les fases anteriors disposaran d’un 
termini de 3 dies hàbils, 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.

Per tant, es convoca a les persones que han superat la fase inicial per a la 
realització de l’entrevista el proper 18 de març de 2020 a partir de les 9.30 
hores a la sala de plens municipal per a portar a terme l’entrevista personal en 
l’ordre següent: 

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

Codi Segur de Validació 2ceb17c12e3e4b6f884fc19c3506334d001

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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ADMESOS HORA

***061**V 9:30
***811**V 9:50
***425**R 10:10
***820**L 10:30
***958**B 10:50
***385**P 11:10
***858**Y 11:30
***344**C 11:50
***283**P 12:10

La secretària de l’òrgan de selecció

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
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