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ANUNCI
El 20 de setembre es van publicar al BOPB (número e registre CVE20190318159)
les bases reguladores del procés selectiu per la constitució d’una borsa de treball de
tècnic/a auxiliar de gestió, grup de classificació C, subgrup C1 de l’Ajuntament de
Corbera de Llobregat, aprovades per la Junta de Govern Local en sessió celebrada
el 16 de setembre de 2019.
Detectada l’existència d’una errada de transcripció en la descripció de la prova
teòrica pràctica, en la base setena de les bases reguladores de dit procés selectiu,
es procedeix a la seva esmena 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, de la
forma següent:
On diu:
“Segon exercici. Prova teòrica pràctica (fins a un màxim de 20 punts)
1.Prova teòrica (puntuació de 0 a 10 punts)
Un o més qüestionaris amb respostes alternatives i/o obertes sobre el
contingut del temari que s’indica en l’Annex. Aquest qüestionari es valorarà
fins a un màxim de 10 punts. Les preguntes contestades de forma correcta
sumaran 1 punt, les preguntes contestades de forma incorrecta
descomptaran 0,05. Les preguntes no contestades no descomptaran ni
sumaran.
Ha de dir
1.Prova teòrica (puntuació de 0 a 10 punts)

La qual cosa es fa pública per a general coneixement.
Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
La secretària acctal., Marta Puig Puig

Marta Puig i Puig

Signatura 1 de 1

29/10/2019 La secretària acctal.

Un o més qüestionaris amb respostes alternatives i/o obertes sobre el
contingut del temari que s’indica en l’Annex. Aquest qüestionari es valorarà
fins a un màxim de 10 punts.

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:
Codi Segur de Validació

bd37540cd0a94309b5f9759f070524a3001

Url de validació

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades

Ajuntament de
Corbera de
Llobregat

Origen: Origen administració

Estat d'elaboració: Original

