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ANUNCI DELS RESULTATS DE LA PROVA PRÀCTICA DEL PROCÉS 
SELECTIU PER COBRIR, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ, UNA PLAÇA 
DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA D’INTERVENCIÓ (A2) I CREACIÓ D’UNA 
BORSA DE TREBALL PER A POSSIBLES VACANTS, SUBSTITUCIONS I/O 
NECESSITATS DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE CORBERA DE 
LLOBREGAT

El 21 de juny de 2022, a les 11:30h, s’ha portat a terme a la Sala de Plens 
Municipal el quart exercici de la fase d’oposició del procés selectiu de 
referència: prova pràctica.

D’acord amb la base vuitena de les bases reguladores del procés selectiu, 
aquest exercici és de caràcter obligatori i eliminatori. S’exclourà del procés 
selectiu a les persones que no compareguin a la realització del mateix.

L’exercici es puntuarà de 0 a 15 punts, essent necessari una puntuació mínima 
de 7,5 punts per superar-lo. En cas de no obtenir la puntuació mínima de 7,5 
punts la persona aspirant serà eliminada del procés selectiu.

Els resultats són els següents:

DNI ASPIRANT
RESULTAT PROVA PRÀCTICA

  mínim 7,5 punts

4**74***R 8,65

Les persones aspirants que han obtingut un mínim de 7,5 punts i que, per tant, 
han superat la fase d’oposició, disposen de 3 dies hàbils, comptadors a partir 
de l’endemà de la data de publicació d’aquest anunci a la web i a l’e-tauler, per 
aportar la documentació acreditativa dels mèrits al·legats segons s’estableix a 
l’apartat segona fase: concurs de la base 8a de les bases reguladores d’aquest 
procés selectiu.

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital

La secretària del Tribunal
Arantxa Lara Corral

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

Codi Segur de Validació 1e14022581c242ba88c94b42f9e01ea0001

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