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ANUNCI DELS RESULTATS DE LA PROVA TEÒRICA I PROVA PRÀCTICA 
DEL PROCÉS SELECTIU PER LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE 
TÈCNIC/A AUXILIAR DE GESTIÓ, SUBGRUP C1, PER A COBRIR 
VACANTS, SUBSTITUCIONS I/O NECESSITATS DEL PERSONAL DE 
L’AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT

El 7 de juny de 2022, s’han portat a terme el tercer i quart exercici de la fase 
d’oposició del procés selectiu de referència: prova teòrica i prova pràctica.

D’acord amb la base vuitena de les bases reguladores del procés selectiu, 
aquests exercicis són de caràcter obligatori i eliminatori. 

Cada exercici es puntuarà de 0 a 15 punts, essent necessari una puntuació 
mínima de 7,5 punts, en cadascun d’ells, per superar-los. En cas de no obtenir 
la puntuació mínima de 7,5 punts en un dels exercicis la persona aspirant serà 
eliminada del procés selectiu.

La totalitat de la prova teòrica i pràctica es qualificarà sobre un màxim de 30 
punts, essent necessari una puntuació mínima de 15 punts per superar-la (7,5 
punts en la part teòrica i 7,5 punts en la part pràctica). La persona aspirant que 
no obtingui la puntuació mínima en la totalitat de l’exercici serà 
automàticament eliminada del procés selectiu i no prendrà part en la següent 
fase del procés.

S’exclourà del procés selectiu a les persones que no superin la prova i que no 
compareguin a la realització de la mateixa.

El tribunal qualificador ha decidit no procedir a la valoració del quart exercici 
(prova pràctica) d’aquelles persones aspirants que no han superat el tercer 
exercici (prova teòrica).

Els resultats són els següents:

DNI Aspirant Prova teòrica 
mínim 7,5 punts

Prova 
pràctica 1 

Prova 
pràctica 2 

Total prova 
pràctica 1 i 2 

mínim 7,5 punts

TOTAL prova 
teòrica i prova 

pràctica 
mínim 15 punts

4**79***Q ASPIRANT NO PRESENTAT
**991***C ASPIRANT NO PRESENTAT
4**79***X ASPIRANT NO PRESENTAT
**984***V ASPIRANT NO PRESENTAT
4**89***W 0,20 PROVA NO VALORADA
**297***D 0 PROVA NO VALORADA
3**41***Q ASPIRANT NO PRESENTAT
**039***D 0 PROVA NO VALORADA
4**15***N 0,25 PROVA NO VALORADA
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**057***Y 1,10 PROVA NO VALORADA
5**03***V 7,70 4,40 3,35 7,75 15,45
**760***R ASPIRANT NO PRESENTAT
3**38***D 8,65 3,50 5,80 9,30 17,95
**889***G 8 4,25 4,05 8,30 16,30
3**11***C ASPIRANT NO PRESENTAT
**896***V 6,70 PROVA NO VALORADA

Les persones aspirants que han obtingut un mínim de 15 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
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