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ANUNCI 

 

Servei de desenvolupament i organització 
Direcció de recursos humans i organització 1 

 

PROCÉS: Selecció per concurs oposició lliure de 2 places de conserge, grup 
AP, reservades a la inclusió de persones amb discapacitat intel·lectual. 
EXPEDIENT: 2019/34706 
ASSUMPTES:  Aprovació llista DEFINITIVA de persones admeses i exclo-
ses. Canvi de dia de la prova pràctica. 

 

Per decret  9122/2019 de 19 de novembre, el regidor delegat d’Administració, 
Bon Govern i Mobilitat, ha resolt el següent:     

 

 Primer.- Aprovar la llista DEFINITIVA de persones admeses, que es fa 
constar com a annex. 

Segon.- Recordar que:   

 

La primera prova es farà el dimarts dia 26 de novembre, a les 10.00 hores, 
al centre cívic de Pla d’en Boet, carrer Juan Sebastián Elcano, 6, de Mataró.  

 

Com és la prova?  Prova tipus test de 20 preguntes sobre el temari que 
trobaràs a les  bases. 

 

Com es puntua? Es puntua sobre10 punts. Has d’obtenir mínim un 5 per 
superar-la. Cada pregunta correcta suma 0,5 punts i per cada errada, es 
descompta 0,125. Les preguntes que es deixin sense contestar no resten.  

Aquell mateix dia, et donarem un full amb la llista de proves pràctiques 

entre les quals has de triar dues.  

Tercer .- Informar les persones candidates que hi ha un paràgraf del 

temari que no és correcte i cal modificar.  

On diu:  

Les sortides segures tenen un cartell de color verd on posa ‘’sortida’’ o bé ‘’sortida 

d’emergència’’. Aquestes sortides estan indicades amb fletxes de color verd 
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Ha de dir:  

 

Les sortides segures tenen un cartell de color verd on posa ‘’sortida’’ o bé ‘’sortida 

d’emergència’’. Aquestes sortides estan indicades amb fletxes de color blanc sobre un 

cartell de fons verd. 

 

Quart .- CANVIAR el dia de la prova pràctica, que tindrà lloc el dia 19 de 

desembre, a partir de les 10.00 hores. Ens posarem en contacte amb tu 

per què sàpigues a quin lloc es faran, ja que segons quantes persones 

sigueu i quines proves hagueu escollit, decidirem quin es el lloc més 

adient.  

Recorda que les proves entre les quals has d’escollir, són les següents:  

 

 classificar 10 documents per ordre alfabètic,  

 realitzar fotocòpies a una cara i a doble cara amb una màquina senzilla. 

Primer se t’explicarà com funciona, perquè encara que són semblants, 

cada aparell pot tenir petites diferències.  

 fer enquadernacions amb espirals: foradar els fulls amb la màquina i 

col·locar la portada, contraportada i l’espiral.  

 canviar un fluorescent que no funciona per un fluorescent nou. 

 fer un forat a una paret i penjar un quadre. 

 arreglar un petit parterre o tros petit d’un jardí.    

 Utilitzar el Word per copiar un text que contindrà canvis de tamany de 

lletra, negretes, subratllats i canvis de format similars. També l’hauràs 

d’imprimir.  
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 Fer un encàrrec donant-te unes instruccions escrites i un plànol de l’edi-

fici on ens trobem, per exemple, portar-li un paquet a un departament o 

persona concreta. 

ULL! La prova pràctica s’ha canviat de dia i es farà el 19 de desembre 

a partir de les 10.00 hores. Ja se us informarà més endavant a quin lloc. 

 

Llista de persones admeses 

RECORDEU: hi ha persones admeses que tenen pendent acreditar la seva 

condició de discapacitat intel·lectual.  

  

Cognom 1 Cognom 2 Nom 

Alberti Brugarolas Marc 

Altarriba Montañes Ariadna 

Badenes Segura Elias 

Carbonell Giné Alina 

Casanova Fernandez Vanessa 

Comas Alvareda Javier 

Costa Vogel Ariadna 

Cuellar Cortijo Kevin 

Diaz Caballero Alejandro 

Enriquez Cerrillo Francisco Juan 

Familiar Ferrera Israel Belarmino 

Fernandez Casanovas David 

Franquès Fernández Eva 

García Murciano Mario 

Giganto Arnaus Oscar 

Gutierrez Mixoy Laura 

Lamana Vallverdu Carla 

Legido Llano Eduardo 

Lopez Vacas Javier 

Margall Fàbregas Eva 
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Cognom 1 Cognom 2 Nom 

Masvidal Bañeres Lourdes 

Mendieta Claveria Armand 

Mestres Caparrós Núria 

Micas Salazar David 

Nicolau Colomer Jordi 

Olives Domènec Joan 

Peña Raimundo Àlex 

Ponce Bermudez David 

Ródenas Arboix Cristina 

Rodriguez Baltasar Judit 

Romero Hernnado Marius 

Rubio Gibert Ana maria 

Sahuquillo Rodon Lluís 

Sanchez Fernandez Daniel 

Sanchez Jarillo Damaris 

Sánchez Ortega María-dolores 

Serrano Duran José antonio 

Silva Picart Alba 

Vilar Cuenca Judit 

Villares Ruano Daniel 

 

DNI de les persones excloses:  

17151070Q 

33959009S 

35091576Q 

38843191D 

38858944F 

38869660M 

43454966P 

 


