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PROCÉS SELECTIU  PER LA CONTRACTACIÓ D’UN TÈCNIC SUPERIOR EN 
ARQUITECTURA DEL CONSORCI DEL BESÒS I CONSTITUCIÓ D’UNA 
BORSA DE TREBALL PER A LA COBERTURA DE VACANTS DE LA 
MATEIXA CATEGORIA QUAN AQUESTES ES PRODUEIXIN. 

 

 
RECTIFICACIÓ DE LA PUBLICACIÓ DE  LA CONVOCTÒRIA AL TEST DE 

COMPETÈNCIES DE LA QUARTA PROVA 

 
Per una errada en la publicació de convocatòria al test de competències de la quarta 

prova, es procedeix a publicar novament la llista de les persones aspirants que han 

superat les proves de caràcter obligatori i eliminatori assenyalades als punts 7.1, 7.2 i 

7.3 de les bases del procés de referència a la realització de la quarta prova (Test de 

competències) 

 

CONVOCATÒRIA PROVA 4, PART 1: TEST DE COMPETÈNCIES 

 

Dia:    dijous dia 24 de febrer de 2022 

Hora: 

• 10.15 hores: obertura de l’aula  

• 10.30 hores inici de la prova 

 

Lloc de realització de la prova:   Consorci del Besòs 

EDIFICI BESÒS 

Carrer Olímpic, s/n, pl.2 (cantonada Pl. Francesc Micheli i Jové) 

08930 Sant Adrià de Besòs:  

     per accedir a la ubicació feu clic al link 
 

 

 

Per poder accedir a la realització de la prova, les persones aspirants hauran d’acreditar 

la seva identitat mitjançant la presentació d’un dels següents documents originals: DNI, 

Passaport o carnet de Conduir. 

 

Durant la realització de la prova les persones aspirants no podran disposar ni ser 

portadores de 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.  

 

https://bit.ly/3CrmfFh
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Per garantir aquesta disposició, el dia de la prova es lliurarà a les persones 

aspirants una bossa on hauran de dipositar totes les seves pertinences que no 

podran ser utilitzades mentre duri la prova. 

 

La convocatòria de les persones aspirants està ordenada per DNI. 

 

DNI 

22559606X 

38863738V 

43416363E 

43684046P 

43693153F 

46414658Z 

46731065X 

46996129E 

47683598K 

48090563R 

53089464J 

53640849L 

 

 

 

Sant Adrià de Besòs,  

 

 

 

 

 

 

Jordi Canela 

Director  Serveis Generals 
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