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PROCÉS: Convocatòria de 10 places d’oficial 1a, grup C1, per concurs oposició d’accés lliure. 

EXPEDIENT: 2021/000003108 

ASSUMPTE: Convocatòria proves pràctiques especialitat trasllats (modificacions) 

 
En relació a les proves pràctiques de l’especialitat de trasllats, s’informa a les persones aspirants, dels següents 

canvis: 

 

TRASLLATS 

La prova pràctica per l’especialitat de TRASLLATS es realitzarà el proper dimarts 28 de setembre 

de 2021 a partir de les 8 hores a l’edifici municipal d’equipaments i espais públics (El Pericó) 

(Carrer de Comadaran 1 - 08304 Mataró), en dues franges horàries distribuint a les persones aspirants 

per ordre del codi identificador. 

Primer torn 

Dimarts, 28 de setembre de 2021 a les 8 hores a l’edifici municipal d’equipaments i espais públics (El 

Pericó) 

Les persones aspirants que estan convocades al primer torn són: 

Codi Aspirant 

0242D 

0900H 

1383S 

1576Z 

5054D 

5234S 

 

Les persones aspirants del primer torn no podran marxar de les dependències de l’edifici fins que el 

segon torn iniciï la prova pràctica. 

Segon torn 

Dimarts, 28 de setembre de 2021 a les 10.30 hores a l’edifici municipal d’equipaments i espais públics 

(El Pericó) 

Les persones aspirants que estan convocades al segon torn són: 

Codi Aspirant 

6155Q 

7117H 

8983S 

9195C 
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El codi identificador de la persona aspirant són els quatre darrers números del DNI més la lletra. 

 

D’acord amb el que s’estableix a l’apartat 7.1.d de les bases específiques del procés la prova pràctica “Es 

puntuarà sobre 20 punts i seran necessaris 10 punts per superar-la.  () Es demanarà que la persona resolgui 

situacions equivalents a les que podria trobar-se en un dia de treball () La prova serà sobre el terreny i 

contindrà una part de desenvolupament per escrit.  

 
Les persones aspirants hauran de dur calçat de seguretat, roba còmoda i el permís de conduir B, C i E.  

 

 

 

I per a que així consti, signo aquesta diligència 


