
 
 

RESULTATS DE LA PROVA PRÀCTICA DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ 
D’UNA PLAÇA D’EDUCADOR/A SOCIAL, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ LLIURE 
 
 

CIF 
Resultat prova 
test 

Resultat 
prova teòrica 

Resultat 
prova pràctica 

***7047** 5,03 5,00 3,25 

***8579** 5,58 8,00 5,25 

***1525** 6,93 8,00 6,50 

***6208** 5,93 5,50 2,50 

***5370** 5,83 8,00 7,25 

 
 
D’acord amb el que estableix la base 4.7 del procés selectiu, una vegada superada la fase 
d’oposició:  

 
“Els/Les aspirants que superin la fase d’oposició, hauran de presentar per registre 
(presencial o a través de la seu electrònica) la documentació acreditativa que s’al·legui 
a la fase de concurs, en el termini de 5 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la 
publicació de l’acta de la fase d’oposició. En cas de no presentar-ho dins del termini, no 
s’obtindrà cap puntuació per a la fase de concurs. 
 
En concret es presentarà: 
 
a) Currículum Vitae. 
b) Certificat emès per la Tresoreria General de la Seguretat Social de la vida laboral de 
la persona sol·licitant, així com fotocòpies dels contractes, nòmina o qualsevol altre 
mitjà que acrediti la naturalesa dels serveis prestats. 
c) Justificants acreditatius dels mèrits al·legats sense que el tribunal qualificador pugui 
valorar altres mèrits que els aportats en aquest moment. 
 
Per tal d’acreditar els serveis prestats serà necessari aportar documents que acreditin 
la data d’inici i la data d’acabament dels mateixos. En els cursos de formació haurà de 
constar la seva durada.” 

 
Es convoca a la realització de l’entrevista els aspirants que han superat la fase d’oposició, el 
proper dia 9 d’abril de 2021 a les hores indicades a continuació: 
 

DNI Hora entrevista 

***8579** 12:30 

***1525** 12:45 

***5370** 13:00 

 
Les entrevistes es faran en format telemàtic per la qual cosa s’enviarà un enllaç al correu 
electrònic indicat per cada aspirant per accedir a l’entrevista a l’hora de la convocatòria. 
 
 
Cabrils, 30 de març de 2021 


