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ANUNCI DELS RESULTATS DE LA PROVA TEÒRICA 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 9:30h, s’ha portat a terme a la Sala de Plens 
Municipal el tercer exercici de la fase d’oposició del procés selectiu de 
referència: prova teòrica.

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 de la mateixa.

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.

Es corregeix per part del tribunal la primera prova, prova teòrica (tipus test), 
realitzada per les persones aspirants, amb el següent detall:

DNI ASPIRANT

RESULTAT PROVA 
TEÒRICA (test)  
mínim 7,5 punts

**999***Z
2,1

4**74***R
10,8

**870***S
5,1

4**32***X
NO PRESENTAT/ADA

Els aspirants que han superat o igualat la puntuació de 7,5 punts passen a la 
realització de la prova pràctica. L’inici de la prova pràctica s’estableix en el dia 
d’avui a les 11:30h a la Sala de Plens Municipal. 

Es convoca als aspirants que han superat la prova teòrica a la realització de la 
prova pràctica, s’exclourà del procés selectiu als que no hi compareguin.

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 09cba5fd62ca43bb93ef90a69481db96001

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

Metadades Origen: Origen administració    Estat d'elaboració: Original
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