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PROCÉS: Convocatòria de 3 places de peó, grup AP, per concurs oposició via consolidació de l’ocupació 

temporal (COT) 

EXPEDIENT: 2019/23860 

ASSUMPTE: Dilgiència per fer constar rectificació sobre l’acta de sessió de 17 de febrer de 2020 
 

 
Per error material, a l’acta de sessió de l’Òrgan de selecció publicada el 17 de febrer de 2020, l’aspirant amb 
número de registre 2194 constava com a No presentat/ada.  
 
Un cop revisada la documentació, és comprova que l’aspirant 2194 sí va assistir a la prova práctica, éssent 
la puntuació de la mateixa la següent:  
 

Número  
de registre 

Puntuació  
prova pràctica 

2194 18’00 

 
Atès que la nota mínima per aprovar és de 12 punts, l’aspirant supera la prova i per tant passa a fase de 
mèrits. La puntuació total de la fase d’oposició és la següent:  
 

Número  
de registre 

Puntuació prova 
tipus test 

Resultat prova 
pràctica 

Total fase 
oposició 

2194 3,816 18,00 21,816 

 
 
Es recorda a les persones aspirants que han superat totes les proves, que el termini per realitzar la 
declaració requisits i mèrits és des del 24 de febrer de 2020 i fins el 8 de març de 2020, a les 23.59 hores. 
 

 
Atenent al calendari de validació publicat a l’acta de sessió de 17 de febrer de 2020, es convoca a l’aspirant 
amb número de registre 2194 en el següent lloc, dia i hora per a la validació de la documentació.  

 

LLOC: Direcció de Recursos Humans, El Carreró, 13-15, 3a. planta (Mataró). 

 
 

 
 
 
I per a que així consti, signo aquesta diligència 

Número  
de registre 

Dia i hora  

2194 18/03/2020 – 10.00 h 


