
 

Pàgina 1 de 3 

 

 

 

Codi: 038-07 

Plaça: Tècnic/a d’Administració 

Perfil: Tècnic/a de gestió nivell 3 

Destinació: Serveis Jurídics i Convenis 

Resolució: 020_SDP-2022-2904/370 

 
 
Valoracions obtingudes a la 1a fase – preselecció de currículums 
 
Fase selectiva i eliminatòria, que no afegeix valoració al sumatori del concurs.  
Només les candidatures admeses que superin la preselecció seran convocades a la 
realització de la prova.  
 
El tribunal acorda valorar el següent criteri de valoració a la preselecció: 
 
- Experiència d’un mínim d’un any en gestió patrimonial immobiliària, ja sigui en el 

sector públic i/o privat.  
 
Es valora com a SI o NO. Per tal de superar la preselecció cal obtenir la valoració de SI 
al criteri establert. 
 

 
 
PERSONES CANDIDATES 
Cognoms i Nom // DNI 

Valoració 
criteri 

preselecció 

Supera 
preselecció 

GOMEZ BERMEJO, SANDRA SI SI 

MARTÍNEZ MEDINA, SARAY SI SI 

RAMIREZ SANTOS, GREGORIO SI SI 

***3323** NO NO 

***9733** NO NO 

***8584** NO NO 

***4986** NO NO 

***1941** NO NO 

***4596** NO NO 

***5800** NO NO 

***1447** NO NO 

***8985** NO NO 

***3168** NO NO 

***9657** NO NO 

***1080** NO NO 

***6681** NO NO 

***3120** NO NO 

***2774** NO NO 

***8823** NO NO 
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PERSONES CANDIDATES 
Cognoms i Nom // DNI 

Valoració 
criteri 

preselecció 

Supera 
preselecció 

***2888** NO NO 

***2991** NO NO 

Les persones no preseleccionades apareixen identificades amb els dígits que ocupen les 
posicions quarta, cinquena, sisena i setena del seu DNI. En cas de NIE, evitat el primer caràcter 
alfabètic, amb els dígits que ocupin les posicions quarta, cinquena, sisena i setena. 

 
  
Convocatòria a prova selectiva 
 
Es convoca a les persones preseleccionades a la realització de la prova selectiva, que 
es realitzarà de forma presencial i en suport informàtic amb accés a internet, amb una 
durada màxima d’1 hora 30 minuts. 
 
Les persones candidates convocades han d’assistir amb bolígraf i s’hauran d’esperar 
a l’hora indicada a l’entrada de l’edifici. 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
Cal que us presenteu amb el DNI o un altre document que acrediti la vostra identitat. 
 
La prova consistirà en un o diversos supòsits pràctics amb preguntes a desenvolupar. 
 
Es valora fins a un màxim de 12 punts i, per superar-la, caldrà obtenir com a mínim el 
50% de puntuació possible, 6 punts. 
 
Convocatòria a prova de català 
 
Es convoca a la persona preseleccionada que no té acreditats els coneixements de 
català a la realització de la prova: 
 
 
 

Dia 12 de desembre de 2022 

Lloc 

 
Edifici Vèrtex, soterrani segon  
Aula VS201 
Plaça Eusebi Güell, 6 
08034 Barcelona 
 

Hora 9:30 hores (esperar a l’entrada de l’edifici) 

Dia 12 de desembre de 2022 

Lloc 

 
Edifici Vèrtex, soterrani segon  
Aula VS201 
Plaça Eusebi Güell, 6 
08034 Barcelona 
 

Hora A continuació de la finalització de la prova 
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Cognoms i Nom  

 
RAMIREZ SANTOS, GREGORIO 
 

 
Cal que us presenteu amb el DNI o un altre document que acrediti la vostra identitat. 
 
La prova es valorarà com a apte o no apte. Consistirà en respondre un qüestionari de 
50 preguntes de respostes alternatives sobre aspectes gramaticals, de redacció i de 
comprensió del català, de les quals només una és la correcta. Tindrà una durada 
màxima de 30 minuts.  
 
Per obtenir la qualificació d’apte s’haurà d'obtenir com a mínim el 65% de puntuació de 
respostes correctes sobre el total. Cada resposta correcta valdrà un punt. Les respostes 
incorrectes i les respostes en blanc no descompten puntuació.  
Les persones declarades no aptes o no presentades quedaran eliminades del procés 
selectiu. 
 
 
Barcelona, 5 de desembre de 2022 
 
 
La secretària del tribunal 
 
Cristina Domínguez Muñoz 
 


