
CONTRACTACIÓ LABORAL D’UNA PLAÇA D’UN/A TÈCNIC/A JURÍDIC/A DE L’ÀREA 

D’HABITATGE PER A L’EMPRESA MUNICIPAL SERVEIS AMBIENTALS DE CASTELLDEFELS, S.A. 

(SAC) 

RELACIÓ DE PERSONES ADMESES I CONVOCATÒRIA PROVA DE CONEIXEMENTS 

 

LLISTAT PROVISIONAL D’ADMESOS/ES I CONVOCATS A PROVES DE 
CONEIXEMENTS 

Nº DNI curt 
Convocats/des 

Prova nivell C1 Català 
Convocats/des 

Proves de Coneixements  

1 215C  X 

2 635K  X 

3 036D  X 

4 037R  X 

5 342K  X 

6 291X  X 

7 476W  X 

8 194N X X 

9 091B  X 

 

Dades convocatòria prova de nivell de català: 

Les persones del llistat d’admesos que tinguin marcada una creu (X) en la columna de convocats per a 

la prova de català s’hauran de presentar a fer la prova de nivell el 

Dia:  Dimarts 20 d’abril 

Hora :   10:00 h a 11:30 h  

Lloc:   Centre Cívic Canyars-Poble Vell, Carrer Esglèsia, 117 de Castelldefels.  

 

 

Dades convocatòria prova coneixements  

Totes les persones del llistat d’admesos hauran de fer les proves selectives. Només aquelles persones 

que no hagin superat satisfactòriament la prova de nivell de Català, restaran excloses de la 

convocatòria.  Les llistes de les persones convocades es publicaran a la web www.sac.es.  

Dia:  Pendent de concretar (previst per a la setmana del 26 al 30 d’abril) 

Hora :   Pendent de concretar  

Lloc:   Sala de Conferències Poliesportiu CAN ROCA. Carrer del Castanyer, s/n, de Castelldefels.  

   

 

 

http://www.sac.es/


Recordem que per a la prova de coneixements teòrics, podeu consultar els següents temes: 

 

- Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge. 

- Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans. 

- Llei 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la 
vivienda y la pobreza energética 

- Llei 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas 
en riesgo de exclusión residencial 

- Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els 
contractes d’arrendament d’habitatge. 

- DECRET LLEI 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents de per millorar l’accés a l’habitatge. 

- DECRET LLEI 1/2020, de 21 de gener, pel qual es modifica el Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, 
de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge. 
 

 

NORMES DE SEGURETAT E HIGIENE (COVID-19): 

 

Per garantir les mesures de seguretat en prevenció del Covid-19, és OBLIGATORI seguir les següents 

normes: 

• Arribar amb un marge de 5-10 minuts màxim abans de l’hora convocada, i esperar al carrer 

fins que siguin cridats a entrar al recinte.   

• Fer ús de la mascareta tant per accedir a l’interior de l’edifici com durant la realització de les 

proves. 

• Rentat de mans amb gel hidroalcohòlic 

• Portar bolígraf de casa 

 

 

 

Castelldefels a 12 d’abril de 2021 

 

 

 

 
 

Fernando Costa Vilarrasa 

Gerent 

Serveis Ambientals de Castelldefels 


