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ESTAT

1.- Gerent de Consorci Besòs Tordera.SIGNATURA PER CONFORMITAT 02/09/2020 13:52

APROVAT
02/09/2020 13:52

ANUNCI

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 104973 03VOC-UNE6J-BM6RA 19773B4FAB82FBDB0C81461030590B36F2DD75BB) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web: http://gestio.besos-tordera.cat:8888/portalCiutada/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-2&ent_id=2&idioma=1

Exp. 2020/410
De conformitat amb l’apartat 4t. de les bases del concurs oposició de selecció per a la cobertura mitjançant
contracte d’interinitat DE DOS LLOCS DE TREBALL DE TÈCNIC/A DEL CONSORCI BESÒS TORDERA I
CREACIÓ DE BORSA DE TREBALL, es publica la relació definitiva de candidates i candidats admesos i data
de les proves.
Admesos:
DNI
47**60**6T
48**78**8N
46**20**L
47**75**0N
45**14**8K
47**11**7Q
38**49**5V
43**75**9Q
35**45**9N
47**75**0Q
47**88**5K
46**66**2Z
47**32**9T
47**07**7D
47**99**6E
03**85**9K
52**40**4G
47**29**0J
46**45**7R
38**05**2K
21**27**Z
52**48**R
47**89**E
48**60**A
44**12**Q

OBSERVACIONS
(1)
(1)
(1)

GRUP
ASSIGNAT
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

(1) Falta acreditar el nivell C de Català, poden fer-ho fins a la data de les proves escrites, sinó hauran de fer
l’examen de nivell que es convocarà un cop realitzades les proves escrites.
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Per accedir a la prova serà necessari acreditar la identitat dels candidats mitjançant DNI/NIE.
Davant l’escenari actual de risc de contagi de la COVID- 19 i amb la finalitat de garantir la distància de seguretat
entre les taules individuals per la realització de la prova escrita es realitzen dues convocatòries en funció del
grup assignat en la taula anterior. Es mesurarà la temperatura als assistents prèvia a l’entrada a la sala
d’examen. Serà obligatori l’ús de mascareta durant la totalitat de la duració de la prova.
En el cas que el candidat hagi triat un sol perfil, només caldrà que es presenti a la Prova d’exercicis pràctics
del perfil escollit, essent comuna la prova teòrica i l’entrevista.
Un cop iniciada la prova, cap aspirant podrà sortir de la sala a on es realitzarà fins a la finalització de la mateixa
per part de tots els aspirant o per finalització del temps màxim de realització assignat .
No es podrà accedir a les proves amb dispositius mòbils i/o electrònics (telèfon, tauleta, PC, PDA, etc..)
Pot ser necessària la realització de càlculs. (no s’admetrà calculadora programable).
Les entrevistes es realitzaran totes elles telemàticament en l’hora i dia que el tribunal lliurarà al aspirant a
l’entrega de la prova escrita juntament amb l’enllaç d’accés.
GRUP A
Data de les proves: DIMECRES 30 DE SETEMBRE
08:00-09:00 Prova teòrica temari comú
09:15-10:15 Prova exercicis pràctics temari específic orientació tècnic sistemes i infraestructures
10:30-11:30 Prova exercicis pràctics temari específic orientació Control d’Abocaments
Entrevista : Telemàtica
GRUP B
Data de les proves: DIJOUS 1 D’OCTUBRE
08:00-09:00 Prova teòrica temari comú
09:15-10:15 Prova exercicis pràctics temari específic orientació tècnic sistemes i infraestructures
10:30-11:30 Prova exercicis pràctics temari específic orientació Control d’Abocaments
Entrevista : Telemàtica
Les proves tindran lloc a la seu del Consorci Besòs Tordera, a l’Av. Sant Julià, 241, 08403 de Granollers.
Albert Solà i Rovira
Gerent

Granollers, a data de la signatura electrònica
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