
 
 

Gerència de Recursos Humans i Organització   
Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de RH 
Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans 
 

AMPLIACIÓ DE LES  BORSES DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA EN LES 
CATEGORIES DE TÈCNIC/A MITJÀ/NA EN ARQUITECTURA, TÈCNIC/A MITJÀ/NA EN 
EDUCACIÓ SOCIAL, TÈCNIC/A MITJÀ/NA EN ENGINYERIA, TÈCNIC/A SUPERIOR EN 
ARQUITECTURA, TÈCNIC/A SUPERIOR EN DRET I TÈCNIC/A SUPERIOR EN ECONOMIA 

 
CONVOCATÒRIA PROVA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CASTELLANA 

(obligatori i eliminatori) 
 

La Comissió de Selecció convoca a les persones aspirants que han superat la primera prova (test de coneixements 

professionals), i que no han acreditat adequadament estar en possessió del nivell de castellà, a la realització de la 

prova corresponent segons les bases de la convocatòria.  

  
Dia: divendres 28 d’octubre de 2016 
 
Hora: 9:00 h inici de la prova (es prega màxima puntualitat) 
 
Lloc: BCNLIP LANGUAGE SCHOOL 

C/ Avinyó, 50, planta baixa 
 

Igualment s'informa a les persones aspirants convocades, que fins el mateix dia de la prova de castellà (abans que 
aquesta comenci) podran efectuar la seva acreditació, segons consta al punt 6 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 va 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. 
 

 
Relació de persones aspirants convocades a la prova de castellà: 

 

  Cognoms i Nom 

1 BARONE, LAURA 

2 MEMM, CORNELIA 

3 MOLINARI, VALENTINA 

4 NAU, LUDOVIC 

5 RURANSKA, AGATA 

6 SLAVCHEVA SLAVOVA, SILVIA 

 

Barcelona, 25 d’octubre de 2016 
Josep Maria Sans Rodríguez 

 

Director de Serveis Jurídics i  
Promoció de Recursos Humans 


