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ANUNCI RELATIU AL RECONEIXEMENT MÈDIC DEL PROCÉS SELECTIU 
PER COBRIR, PEL SISTEMA DE CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE, DUES 
PLACES D’AGENT DE LA POLICIA LOCAL, SUBGRUP C2, EN RÈGIM DE 
FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE 
TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT

El 22 de desembre de 2022, es va portar a terme la cinquena prova de la fase 
d’oposició del procés selectiu de referència: proves psicotècniques.

El 23 de desembre de 2022 es va publicar l’anunci dels resultats de les proves 
psicotècniques i els resultats finals obtinguts a partir de la suma de totes les 
qualificacions del procés selectiu. 

En el mateix anunci es va convocar als dos primers aspirants a passar el 
reconeixement mèdic.

El 29 de desembre de 2022, per tal de garantir la finalització del procés de 
selecció amb un nombre suficient d’aspirants que garanteixi cobrir les places 
vacants, s’ha considerat adient cridar al següent aspirant, per odre de 
puntuació, per tal que passi el reconeixement mèdic i quedi a l’espera de ser 
cridat en cas de ser necessari.

El reconeixement mèdic es durà a terme per part de l’empresa Grupo Preving el 
dia 30 de desembre de 2022 al centre ubicat a MARTORELL amb el nom 
ESMA C.MÈDIC-MARTORELL a l’adreça Av. Camí Fondo, 16, CP 08760, en 
l’horari següent:

ASPIRANT DNI ASPIRANT HORA 
RECONEIXEMENT 

MÈDIC
12 46***1**Q 12:00h

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 9817be2e4fd1477ca78b2b6be33edc19001

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