
PROCÉS DE PROMOCIÓ INTERNA PER A LA DOTACIÓ DE 11 PLACES DE CONDUCTOR DE 2ª 

PER AL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA I RECOLLIDA DE RESIDUS DE L’EMPRESA MUNICIPAL SAC 

RELACIÓ DE PERSONES INSCRITES I CONVOCATÒRIA PROVES SELECTIVES 

 

LLISTAT D’INSCRITS I ADMESOS  

Nº DNI curt Torn adscrit 

1 843F Matí 

2 104B Matí 

3 589G Matí 

4 973Q Matí 

5 486B Matí 

6 868B Matí 

 

Nota: queden desertes 2 places del torn de matí i la totalitat del torn de tarda (3 places). 

 

Dades convocatòria prova coneixements teòrics: 

Totes les persones del llistat d’admesos queden convocades per a fer una prova de coneixements 

teòrics (prova no eliminatòria): 

Dia:  Dimecres 9 de juny de 2021 

Hora :   12:30 h 

Lloc:  SAC Sentiu 

 

 

Dades convocatòria prova coneixements pràctics: 

Totes les persones del llistat d’admesos queden convocades per a fer una prova de coneixements 

teòrics (prova eliminatòria): 

Dia:  Dimecres 9 de juny de 2021 

Hora :   A partir de les 15:00h. Es seguirà l’ordre de finalització de la prova teòrica. Durada de la  

prova aproximadament 30m.  

Lloc:  SAC Sentiu 

 

Dades convocatòria entrevista personal  

Totes les persones que hagin superat satisfactòriament la prova pràctica seran convocades a fer una 

entrevista personal amb la Direcció de l’Àrea del servei de neteja i RRHH.  

Dia:  Dimecres 9 de juny de 2021 

Hora :   A partir de les 15:45h. Es seguirà l’ordre de finalització de la prova pràctica.  

Lloc:   Sac Sentiu 



Dades convocatòria prova nivell de català 

Totes les persones que no hagin aportat certificat de nivell elemental de català (o superior) realitzaran 

una prova de nivell amb el compromís de rebre formació en la llengua catalana. El certificat es pot 

aportar fins a la data de la prova de nivell.  

Dia:  Pendent de confirmar (previst per al mes de setembre) 

Hora :   Pendent de confirmar 

Lloc:   Pendent de confirmar 

 

NOTA: La/les persones que en el dies de les convocatòries es trobin de baixa mèdica, disposen fins al 

dia 30 de novembre per realitzar les proves selectives no realitzades, sempre i quan hagin presentat 

prèviament a l’empresa la seva alta mèdica.  

 

 

Castelldefels a 7 de juny de 2021   

 

 

 

Fernando Costa Vilarrasa 

Gerent 


