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ANUNCI
En data 30 d’abril de 2019 es van publicar al BOPB (número de registre
2019015387) les bases reguladores del procés selectiu per la constitució d’una
borsa de treball de tècnic superior de serveis a les persones, grup de classificació A,
subgrup A1, de l’Ajuntament de Corbera de Llobregat, aprovades mitjançant Junta
de Govern Local en sessió celebrada el 24 d’abril de 2019
Detectada l’existència d’un error aritmètic en la redacció de la puntuació total de la
prova teòrica pràctica, en la base vuitena 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:
“Prova teòrica pràctica
1. Prova teòrica (puntuació de 0 a 10 punts, mínima 5)
Un o més qüestionari/s amb respostes alternatives i/o obertes sobre el
contingut del temari que s’indica a l’Annex.
2. Prova pràctica (puntuació de 0 a 10 punts, mínima de 5)
Consistirà en la resolució d’un o varis supòsits pràctics, relacionats amb les
funcions pròpies del lloc de treball a proveir. Aquesta prova es realitzarà per
escrit i si l’òrgan ho decideix, s’haurà de defensar oralment.
Ambdues proves són de caràcter obligatori i eliminatori. Aquest exercici es
puntuarà de 0 a 40 punts, essent necessari per superar la prova teòrica pràctica
una puntuació com a mínim de 20.”
Ha de dir:
“Prova teòrica pràctica
1. Prova teòrica (puntuació de 0 a 10 punts, mínima 5)

2. Prova pràctica (puntuació de 0 a 10 punts, mínima de 5)
Consistirà en la resolució d’un o varis supòsits pràctics, relacionats amb les
funcions pròpies del lloc de treball a proveir. Aquesta prova es realitzarà per
escrit i si l’òrgan ho decideix, s’haurà de defensar oralment.
Ambdues proves són de caràcter obligatori i eliminatori. Aquest exercici es
puntuarà de 0 a 20 punts, essent necessari per superar la prova teòrica pràctica
una puntuació com a mínim de 10.”
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Un o més qüestionari/s amb respostes alternatives i/o obertes sobre el
contingut del temari que s’indica a l’Annex.
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