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NOTA INFORMATIVA PROVA PRÀCTICA 
 
Tal i com es recull a les bases de les convocatòries corresponents, s’efectuarà una prova 
pràctica que, com a eina de valoració i comprovació, guardarà connexió directa amb els 
mèrits i capacitats que es volen avaluar, els quals han de tenir una estreta relació amb les 
característiques especifiques del lloc de treball. 

Aquesta prova serà de tipus pràctic i es durà a terme per part de l’òrgan tècnic de selecció. 
Les preguntes que el conformen guarden relació amb el perfil competencial definit a les 
bases de la convocatòria. 

Per la realització d’aquesta prova no és necessària cap preparació prèvia per part de la 
persona candidata, ni l’aportació de cap documentació elaborada per aquesta. 

Els resultats d’aquesta prova es recolliran en un informe per part de l’Òrgan tècnic de 
selecció. 

Així doncs i en les dades indicades al llistat adjuntat a continuació a l’edifici de Roc 
Boronat, 81-95, 08005 Barcelona, es realitzarà la prova competencial, el dia 24 de febrer 
de 2023. 

Seguidament, es publicarà la relació definitiva de persones aspirants admeses que han 
d’efectuar les proves pràctiques, amb indicació de lloc i horari de proves (per ordre de 
número de DNI/NIE). 

A la prova cal assistir amb el DNI/NIE (de presentació obligatòria per tal de poder realitzar 
la prova). 

Les persones que, sense causa justificada, no compareguin a aquesta prova pràctica seran 
immediatament excloses de la convocatòria, quedant anul·lades totes les seves actuacions 
al respecte. Les persones aspirants, que per motius justificats no puguin realitzar la prova 
o necessitin adaptació en la mateixa, hauran de comunicar-ho abans del dia 23 de febrer 
de 2023, tot enviant un correu electrònic a la següent adreça: secretaria@ticsalutsocial. cat 

ASSIGNACIÓ HORARI PROVES COMPETENCIALS 

Lloc de treball: Tècnic/a sènior Observatori de Tecnologia Codi: 2022-20 

DNI NOM COGNOMS Horari 
***9046** Sara Martinez Alabart 09:00 – 10:00 
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 Lloc de treball: Tècnic/a sènior Programes Públics Codi: 2022-21 

DNI NOM COGNOMS Horari 
***3515** Carla Álvarez Costa  09:00 – 10:00 

 

Lloc de treball: Tècnic/a sènior Formació en Competències Digitals Codi: 2022-22 

DNI NOM COGNOMS Horari 
***4617** Elisenda Reixach Espaulella 09:00 – 10:00 

 

Lloc de treball: Responsable Financer Codi: 2022-23 

DNI NOM COGNOMS Horari 
***1539** Alejandro Santos Juarros 09:00 – 10:00 

 

 
Barcelona, a la data de signatura electrònica del document, 
 
 
 
 
 
Eugeni Fernandez Gonzalez  
Director 
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