
 
 
 
 

 
 

 
DATA DE REALITZACIÓ DE LA PROVA TEÒRICA 

 
CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ TEMPORAL, MITJANÇANT NOMENAMENT INTERÍ, DE 

4 LLOCS DE TREBALL DE TÈCNIC/A DE GESTIÓ EMMARCAT EN EL «PROGRAMA 
COMPLEMENTARI DE MILLORA DE L’OCUPABILITAT 2019-2020» SUBVENCIONAT PER LA 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

 
Atès que el passat 19 mes de març es va haver d’ajornar la prova teòrica de la convocatòria per a 
la provisió temporal, mitjançant nomenament interí, de 4 llocs de treball de tècnic/a de gestió 
emmarcat en el «Programa complementari de millora de l’ocupabilitat 2019-2020» com a 
conseqüència de la instauració de l’estat d’alarma i pel risc de contagi derivat del COVID-19. 
 
Atès que actualment hem iniciat una fase de represa de la normalitat, es convoquen les persones 
aspirants el dia 14 de juliol, a les 9.30h, a l’edifici Fiveller, carrer de Joan Fiveller, 11-13 per 
tal de realitzar la prova. 

Tal i com es va establir en la resolució de 25 de febrer de 2020, per a la realització de la prova 
teòrica els aspirants hauran de fer el test compost per 20 preguntes, per a la realització del qual 
disposaran de 30 minuts. Un cop finalitzada aquesta prova, els membres del Tribunal en faran la 
correcció i citaran els aspirants el mateix dia a una hora determinada per tal que en coneguin els 
resultats. Tot seguit, les persones que hagin superat la prova, realitzaran la següent, consistent 
en la redacció d’un informe, per a la realització de la qual disposaran d’un temps màxim de 45 
minuts. 

Per realitzar aquesta prova se seguiran en tot moment les mesures d’higiene establertes per les 
autoritats en matèria de COVID-19. Les persones aspirants hauran de portar el seu bolígraf i anar 
protegides amb mascareta. 
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