Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu
Direcció de Serveis Jurídics i Promoció
Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans

136 PLACES DE LA CATEGORIA DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA EN TREBALL
SOCIAL DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, MITJANÇANT CONCURS
OPOSICIÓ LLIURE
CONVOCATÒRIA DE LA PROVA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA
(obligatòria i eliminatòria)
Es convoca a les persones aspirants que han superat la primera i la segona prova, i
que no han acreditat adequadament estar en possessió del nivell C1 de català, a la
realització de la prova corresponent segons les bases de la convocatòria.

Dia:
Hora:

Divendres 31 de gener de 2020
9:00 hores: Obertura de les aules
9:15 hores: Tancament de les aules i inici proves
LLOC DE REALITZACIÓ DE LA PROVA
Consorci el FAR
Carrer de l’Escar, 6-8

Igualment s'informa a les persones aspirants convocades, que fins al mateix dia de la
prova de català (abans que aquesta comenci) podran efectuar la seva acreditació,
segons consta al punt 4.5 de les bases de la convocatòria.
Per poder accedir a la realització de la prova, les persones aspirants hauran
d’acreditar la seva identitat mitjançant la presentació del document original amb el
que es van inscriure a la convocatòria.
Per a la realització d’aquest exercici s’haurà de portar bolígraf blau o negre.
Durant la celebració de les proves les persones aspirants no podran disposar ni portar
dispositius electrònics de telefonia, missatgeria o similars que permetin la comunicació,
la consulta, la transmissió d’informació, la veu, l’enregistrament i la difusió d’imatges.
L’incompliment d’aquesta norma comportarà l’exclusió del procés selectiu de la
persona aspirant.
Per tal de garantir aquesta disposició, les persones aspirants hauran de deixar totes
les seves pertinences a sota de la seva cadira i, per aquest motiu, se’ls aconsella
portar una BOSSA on dipositar-les.
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Relació de persones aspirants convocades a la prova de català:

1
2
3
4
5
6

COGNOMS I NOM

PLANTA

AULA

CABEZAS CARBALLADA, CRISTINA
CISTERNAS HURTADO, PAOLA ALEJANDRA
HERNANDEZ MARTINEZ, PAULA
HIDALGO RUIZ, CRISTOBAL
RAMIREZ ALONSO, LUNA
SIMON PIGRAU, EVA

1a Planta
1a Planta
1a Planta
1a Planta
1a Planta
1a Planta

17
17
15
15
13
13

Maria Claramunt Cantarell
Secretària del Tribunal

Barcelona, 21 de gener de 2020

Pàgina 2 de 2

