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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 prova de català 
 

PERSONES CANDIDATES 
Cognoms, Nom // DNI/NIE 

VALORACIÓ 
Apte /  

No apte 

***3781** No Apte 

Les persones valorades que no han superat la prova apareixen identificades amb els dígits que ocupen les 
posicions quarta, cinquena, sisena i setena del seu DNI. En cas de NIE, evitant el primer caràcter alfabètic, 
amb els dígits que ocupin les posicions quarta, cinquena, sisena i setena. 

 
Les persones declarades no aptes o no presentades queden eliminades del procés 
selectiu. 
 
 
Valoracions obtingudes a la 2a fase – prova 
 
Els criteris de valoració de la prova són: 
 
1. Coneixements tècnics (competència tècnica). Es valora fins a un màxim de 5 punts. 

2. Capacitat de comunicació. Es valorarà fins a un màxim de 5 punts. 

3. Capacitat d’organització del treball. Es valora fins a un màxim de 2 punts. 

Per tal de superar la prova cal obtenir com a mínim 6 punts. 

 

PERSONES CANDIDATES 
COGNOMS, NOM 

Criteri 1 
sobre 5 
punts 

Criteri 2 
sobre 5 
punts 

Criteri 3 
sobre 2 
punts 

VALORACIÓ 
sobre 12 punts 

GOMEZ BERMEJO, SANDRA 4,50 3,50 1,50 9,50 

 
  
Convocatòria a entrevista 
 
Es convoca a la persona candidata que ha superat la prova a la realització d’una 
entrevista personal selectiva, que es realitzarà de forma presencial, d’acord amb el 
següent calendari i ordre d’actuació: 

 
 
 
 

 

Data 21 de desembre de 2022 

Lloc 

Edifici Vèrtex 
Plaça Eusebi Güell, 6 
08034 Barcelona   
Entrada de la Sala de reunions 208, 2a planta  
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PERSONES CANDIDATES 
Cognoms, Nom 

HORA 

GOMEZ BERMEJO, SANDRA 11:45 hores 

 
Cal que us presenteu amb el DNI o un altre document que acrediti la vostra identitat. 
 
L’entrevista es valora sobre un màxim de 8 punts i, per superar-la, cal obtenir com a 
mínim 4 punts. 
 
 
Barcelona, 20 de desembre de 2022 
 
 
La secretària del tribunal 
 
Cristina Domínguez Muñoz 
 


