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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’un error aritmètic en la redacció de la puntuació total 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 10 punts)
1.Prova teòrica (puntuació de 0 a 5 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.
Aquest qüestionari no és eliminatori.
2.Supòsit pràctic (puntuació de 0 a 5 punts)
Consisteix en el desenvolupament d’un/s supòsit/s de caràcter pràctic,
relacionat/s amb les funcions corresponents al lloc de treball i segons el
temari, essent la seva valoració fins a un màxim de 10 punts.
La durada total de la prova (prova teòrica i supòsit pràctic) és d’un màxim de 3 hores
i es valoraran els coneixements de gestió, normatius, capacitat analítica, adaptació,
claredat i l’ordre d’idees, facilitat d’exposició escrita, aportació personal de l’aspirant
i el raonament de la resposta i solució.
Aquesta prova teòrica pràctica és eliminatòria i es qualificarà sobre un màxim de 20
punts fent mitja entre la prova teòrica i el supòsit pràctic.
La persona aspirant que no obtingui un mínim de 5 punts en la totalitat de la prova
(la mitja de la prova teòrica i el supòsit pràctic) serà automàticament eliminada i no
prendrà part en la segona fase del procés, que és la fase de concurs.”

Ha de dir:
“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 0,50 punts, les preguntes contestades de forma incorrecta
descomptaran 0,05. Les preguntes no contestades no descomptaran ni
sumaran.
Aquest qüestionari no és eliminatori.
2.Supòsit pràctic (puntuació de 0 a 10 punts)
Consisteix en el desenvolupament d’un/s supòsit/s de caràcter pràctic,
relacionat/s amb les funcions corresponents al lloc de treball i segons el
temari, essent la seva valoració fins a un màxim de 10 punts.
La durada total de la prova (prova teòrica i supòsit pràctic) és d’un màxim de 3 hores
i es valoraran els coneixements de gestió, normatius, capacitat analítica, adaptació,
claredat i l’ordre d’idees, facilitat d’exposició escrita, aportació personal de l’aspirant
i el raonament de la resposta i solució.
Aquesta prova teòrica pràctica és eliminatòria i es qualificarà sobre un màxim de 20
punts fent mitja entre la prova teòrica i el supòsit pràctic.
La persona aspirant que no obtingui un mínim de 10 punts en la totalitat de la prova
(la mitja de la prova teòrica i el supòsit pràctic) serà automàticament eliminada i no
prendrà part en la segona fase del procés, que és la fase de concurs.”

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

