Medi Ambient i Serveis Urbans – Ecologia Urbana
Barcelona Cicle de l’Aigua, SA

Exp. Nº: 01/2021: CONVOCATÒRIA, MITJANÇANT CONCURS, PER A LA PROVISIÓ DE
DOS LLOCS DE TREBALL DE TÈCNIC/A MIG/TJA EN ENGINYERIA CIVIL, ADSCRITS
A L’EMPRESA MUNICIPAL BARCELONA CICLE DE L’AIGUA S.A. DE L’AJUNTAMENT
DE BARCELONA.

La Comissió de Selecció per la convocatòria per a la provisió de dos llocs de treball de
Tècnic/a Mig/tja en Enginyeria Civil, adscrits a l’empresa municipal Barcelona Cicle de
l’Aigua, S.A. (BCASA), reunida a les seves oficines en sessió del 22 d’Octubre de 2021 a les
12:00, decideix convocar la prova de competències transversals i la prova de coneixements,
d’acord amb els requisits assenyalats a les bases de la convocatòria :

CONVOCATÒRIA A LA PROVA DE COMPETÈNCIES TRANSVERSALS I A LA PROVA
DE CONEIXEMENTS

Es convoca a totes les persones aspirants que han superat la prova aptitudinal a la prova de
competències transversals i a la prova de coneixements.
En primer lloc es farà la prova de competències transversals, d’aproximadament 60 minuts
de duració, i després la prova de coneixements d’aproximadament 90 minuts de duració :

DIA

Divendres 19 de Novembre de 2021
Entrada: 09:30

HORA

Tancament : 09:45
Barcelona Cicle de l’Aigua, S.A.

LLOC

C/Acer, 16, 3ª planta
08038 Barcelona

Pàg. 1 de 2

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.

Medi Ambient i Serveis Urbans – Ecologia Urbana
Barcelona Cicle de l’Aigua, SA

Per poder accedir a la realització de les proves, les persones convocades hauran
d’acreditar la seva identitat mitjançant la presentació d’un dels següents documents originals:
DNI, passaport o carnet de conduir.
Les persones que es presentin al lloc de les proves un cop finalitzat l’horari de tancament o
no es presentin el dia de la convocatòria, quedaran excloses del procés selectiu.
Durant la celebració de les proves, les persones aspirants no podran disposar ni ser
portadores de dispositius electrònics, de telefonia, missatgeria o similars que permetin
una comunicació, la consulta, la transmissió d’informació, la veu, l’enregistrament i la difusió
d’imatges.

Barcelona, 25 d’Octubre de 2021
Firmado digitalmente

CPISR-1 C
por CPISR-1 C RAMON
RAMON FORCA FORCA I CHETO
Fecha: 2021.10.25
I CHETO
10:05:00 +02'00'
Signat : Ramon Forca i Cheto
Director de Recursos de BCASA
Secretari de la Comissió de Selecció
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