
Núm. Exp. General: 1291/2020   
La Pau,5 (08757) Referència: 
Telf. 936 500 211 www.corberadellobregat.cat
ajuntament@corberadellobregat.cat

 

ANUNCI DELS RESULTATS DE LA PROVA TEÒRICA I DE LA PROVA PRÀCTICA DEL 
PROCÉS SELECTIU D’UNA PLAÇA D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL, FUNCIONARI/A 
DE CARRERA, DE L’AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT, MITJANÇANT 
CONCURS OPOSICIÓ I CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL.

El 24 de febrer es van portar a terme les proves corresponents a dit procés 
selectiu amb els resultats següents: 

PROVES
DNI  TEÒRIC PRÀCTIC NOTA

***858**L 8,75 6,00 14,75
***748**R 7,55 5,50 13,05
***077**H NP NP NP 
***134**H NP NP NP 
***005**E 3,20 ---- 3,20
***295**K NP NP  NP
***033**K 3,55  ---- 3,55
***949**T 3,25 ---- 3,25
***632**F NP NP  NP
***987**D 3,50 ---- 3,50
***726**C 4,10 ---- 4,10
***006**J 3,40 ---- 3,40
***395**Y 3,60 ---- 3,60
***734**X NP NP  NP
***791**T 4,55 ---- 4,55
***881**H NP NP  NP 
***247**W 3,35 ---- 3,35
***926**J 2,80 ---- 2,80
***118**S NP NP   NP
***463**H 6,85 5,00 11,85
***592**F 1,00  ---- 1,00
***526**P NP NP   NP
***940**P 3,70 ---- 3,70
***703**W 2,85 ---- 2,85
***859**F 7,70 3,50 11,20
***083**W 5,00 2,25 7,25
***205**N NP NP NP
***728**K NP NP NP
***607**X 3,15  ---- 3,15
***356**R 0,70 ---- 0,70
***671**Q 4,90 ---- 4,90
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***271**A 3,30 ---- 3,30
***626**B NP NP  NP 
***289**C 9,20 7,00 16,20
***633**V 2,65  ---- 2,65
***639**H 8,10 7,50 15,60
***836**Y 9,10 9,50 18,60
***423**C NP NP   NP
***261**Q 6,00 6,50 12,50
***515**H NP NP  NP 
***756**A 4,45 ---- 4,45
***599**R NP NP   NP

D’acord amb la base setena de les bases reguladores del procés selectiu, en el 
que respecta a les proves culturals: “Aquesta prova es puntuarà entre 0 i 10 
punts. Quedaran eliminades les persones que obtinguin una qualificació inferior 
a 5 punts”. Igualment en la base setena de les bases reguladores del procés 
selectiu i en el que respecta al cas pràctic: “Aquesta prova es puntuarà entre 0 i 
10 punts i quedaran eliminades les persones que obtinguin una qualificació 
inferior a 5 punts”.  

Per tant, es convoca, per tal de portar a terme les proves físiques el proper 3 
de març a les 9.15 i al Pavelló Municipal d’Esports, a les persones 
següents: 

***858**L
***748**R
***463**H
***289**C
***639**H
***836**Y
***261**Q

Es recorda a les persones convocades que, d’acord amb la base setena de les 
bases reguladores del procés selectiu i en el que fa a les proves físiques “Per a 
la realització d’aquesta prova, els aspirants han de lliurar al tribunal un 
certificat mèdic oficial, expedit com a màxim 3 mesos abans de la 
realització de les proves, en el qual es faci constar que reuneixen les 
condicions físiques necessàries per a portar a terme els exercicis. La no 
presentació d’aquest certificat abans de la realització dels exercicis, comporta 
l’exclusió automàtica de la persona aspirant d’aquest procés selectiu”.

La secretària del Tribunal

Corbera de Llobregat, a data de la signatura digital
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