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CONVOCATÒRIA PER COBRIR UNA PLAÇA DE

ENGINYER/A D’OBRES PÚBLIQUES
(RESPONSABLE DE PRODUCCIÓ DE
PROJECTES D’INFRAESTRUCTURES)
GRUP II BANDA I PER A LA DIRECCIÓ DE PROJECTES I INFRAESTRUCTURES EXTERIORS DE CONNEXIÓ,
DE LA SUBDIRECCIÓ GENERAL D’INFRAESTRUCTURES I CONSERVACIÓ,MITJANÇANT SISTEMA DE
CONCURS-OPOSICIÓ, AMB CONTRACTE INDEFINIT

ACTA DEL TRIBUNAL
D’acord amb les bases de la convocatòria i reunit el Tribunal, es procedeix a publicar el següent:
RESULTAT PROVA PRÀCTICA DE CONEIXEMENTS
La puntuació màxima d'aquesta prova serà de 35 punts. Es requeriran com a mínim 21 punts per superar aquesta
prova. La consideració de no apte en aquesta prova suposarà l'eliminació de la persona aspirant del procés selectiu.
NÚMERO DE
DNI/NIE

TOTAL
PUNTUACIÓ

RESULTAT

***8957**

26,25

Apte/a

***7518**

21

Apte/a

***1687**

12,83

No apte/a

***6880**

-

No apte/a

***4931**

-

No apte/a

***2653**

11,67

No apte/a

CITACIÓ A L’ENTREVISTA TÈCNICA
A l’entrevista tècnica s'avaluaran els coneixements tècnics específics sobre la redacció i direcció de projectes,
aspectes i qüestions tècniques relacionats amb l’experiència laboral prèvia i altres aspectes professionals que puguin
ser rellevants a l’hora de desenvolupar les funcions del lloc de treball (organització d’equips tècnics, anàlisi
d’antecedents i treballs previs en la redacció de projectes, relació amb altres organismes, etc.).
Les següents persones candidates queden convocades a l’entrevista tècnica que es realitzarà el 17 de juny de 2021
en el següent horari:
NÚMERO DE DNI/NIE

HORARI

***8957**

09:00 hores

***7518**

10:30 hores

1/3

Versión imprimible con información de firma generado en fecha 11/06/2021 del documento AA00000000475879 con hash MD5 número 31030a6c39917afa64e0c23d93b6b194.
FIRMADO por: ANA BERNABEU ANGUERA en fecha 11/06/2021.
FIRMADO por: MIGUEL ANGEL PINDADO RODRIGUEZ en fecha 11/06/2021.
FIRMADO por: CARMEN SOLER PÉREZ en fecha 11/06/2021.
Firma(s) válida(s).

INDICACIONS SOBRE LA PROVA
Per poder participar a la prova, totes les persones aspirants hauran d’identificar-se amb el DNI o el document
acreditatiu que hagin presentat amb la sol·licitud, hauran de portar mascareta i realitzar higiene de mans abans
d’entrar a la prova. El Port de Barcelona garantirà el manteniment d’una distancia de seguretat durant la
realització d’aquesta prova.
LLOC DE LA PROVA
Sala Barcelona, terrassa de la primera planta de l’edifici Nord del World Trade Center Barcelona. Moll Barcelona,
s/n. 08039 Barcelona. Al portal de selecció del Port de Barcelona (https://seleccio.portdebarcelona.cat) es troba el
foto-plànol indicatiu del lloc de les proves. Cal arribar amb puntualitat.
La publicació del resultats d’aquesta prova i la citació a la prova psicotècnica per avaluar les competències genèriques
(que consistirà en la realització de dos test psicotècnics i una entrevista que es durà terme els 9 de juliol de 2021), es
publicarà el dia 28 de juny de 2021 al portal de selecció del Port de Barcelona (https://seleccio.portdebarcelona.cat).

Barcelona, 10 de juny de 2021
EL TRIBUNAL
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