
       
  
 

 
 

 

 

Codi de verificació: 
426K30695N6K080R0K5T  

Procediment: N541 Subvencions rebudes pel foment de 

l'ocupació  

Expedient: 20671/2021  Document: 202558/2021  

 
 

ANUNCI 
 
 
 
 

CONVOCATÒRIA 
 

PRIMERA FASE:  PROVA PRÀCTICA 
 

 
Prova pràctica operari/ària: 
 
Especialitats en insfraestructures, pintura, instal·lacions, manyeria i mecànica: 
Data: 14 de juny 
Hora: 10:30 hores 
Lloc: Casa Cultura 
Carrer de Castellví  8, 08173, Sant Cugat del Vallès 
 
 
Especialitat en construcció: 
Data: 15 de juny 
Hora: 10:30 hores 
Lloc: Magatzem de la Brigada – La Pacheca 
Avinguda Ragull, s/n, de Sant Cugat del Vallès  
 
 



       
  
 

 
 

 

 
 
 
 
Prova pràctica auxiliar administratiu/va: 
Data: 16 de juny 
Hora: 10:30 hores (1r torn), 11:00h (2n torn), 11:30h (3r torn) 
LLoc: Ajuntament de Sant Cugat 
Plaça de la Vila 1, 08172, Sant Cugat del Vallès 
 
 

 
 
 
Desenvolupament de la prova pràctica d’operari/ària: 
 
Especialitats en insfraestructures, pintura, instal·lacions, manyeria i mecànica: 
 
Aquest exercici consistirà en un qüestionari per cada especialitat. Les persones aspirants 
hauran de realitzar tantes proves com especialitats vulguin optar. La qualificació màxima que 
es podrà obtenir per a cadascuna de les especialitats en aquesta prova serà de 10 punts i 
tindrà caràcter eliminatori. Serà necessari un mínim de 5 punts per superar-la i prosseguir el 
procés selectiu. Les persones aspirants obtindran una puntuació final per aquesta primera fase 
per a cadascuna de les especialitats a les que optin. 
 



       
  
 

 
 

 

Es lliuraran 5 breus qüestionaris , cadascun d’ells corresponent a una de les especialitats. Les 
persones aspirants només hauran de respondre els qüestionaris de les especialitats a les que 
es vulguin presentar. El temps previst per contestar cada qüestionari és de 15 minuts. Cada 
aspirant lliurarà el qüestionari o qüestionaris que hagin contestat un cop els finalitzin al personal 
que estigui al càrrec de l’aula.  
 
Cal acudir a la prova proveït amb:  
 
- DNI, passaport o Carnet de conduir  
- Bolígraf blau  
- No es podran utilitzar aparells electrònic  
- Caldrà portar mascareta durant tota la prova  
 
 
Especialitat en construcció: 
 
Es realitzarà una prova pràctica consistent en realitzar una intervenció professional relacionada 
amb les funcions pròpies del lloc de treball. La qualificació màxima que es podrà obtenir en 
aquesta prova serà de 10 punts i tindrà caràcter eliminatori. Serà necessari un mínim de 5 
punts per superar-la i prosseguir el procés selectiu en aquesta especialitat. 
 
- DNI, passaport o Carnet de conduir  
- Caldrà portar mascareta durant tota la prova  
 
 
Desenvolupament de la prova pràctica d’auxiliar administratiu/va: 
 
Es realitzarà una prova pràctica consistent en elaborar un document digital amb un full de 
càlcul amb un temps limitat de 20 minuts. La qualificació màxima que es podrà obtenir en 
aquesta prova serà de 10 punts i tindrà caràcter eliminatori. Serà necessari un mínim de 5 
punts per superar-la i prosseguir el procés selectiu en aquesta especialitat. 
 
 
També es valoraran els coneixements de castellà i català havent de respondre per escrit a 
unes qüestions amb les dos llengües. La valoració dels coneixements de castellà i català es 
qualificarà com a apte o no apte. Les persones que obtinguin la qualificació de no apte seran 
eliminades del procés selectiu. 
 
Cal acudir a la prova proveït amb:  
 
- DNI, passaport o Carnet de conduir  
- Bolígraf blau  
- No es podran utilitzar aparells electrònics  
- Caldrà portar mascareta durant tota la prova  
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