
 

PROCÉS DE SELECCIÓ PER CONCURS OPOSICIÓ EN TORN LLIURE PER A 

COBRIR TEMPORALMENT UNA PLAÇA D’ASSESSOR/A JURÍDIC/A EN RÈGIM 

LABORAL DE L’INSTITUT MUNICIPAL DE SERVEIS PERSONALS 

 

RESULTATS DE L’OPOSICIÓ (FASE 2). La Prova de coneixements teòrics generals i 

específics i la Prova de coneixements pràctics.  

 

El Tribunal Qualificador del procés selectiu per cobrir temporalment una plaça 

d’Assessor/a jurídic/a, en règim laboral per l’IMSP comunica que: 

 

Les persones candidates que no s’han presentat a la realització de la prova de 

coneixements teòrics generals i específics i la prova de coneixements pràctics, són 

declarades EXCLOSES  d’aquest procés selectiu i són les següents: 

CODI DNI CODIFICAT 

ZCSI/002628-2022 **3259*** 

ZCSI/002616-2022 **5811*** 

ZCSI/002662-2022 **7075*** 

ZCSI/002685-2022 **0864*** 

ZCSI/002602-2022 **6246*** 

ZCSI/002564-2022 **7237*** 

ZCSI/002660-2022 **5959*** 

ZCSI/002508-2022 **1334*** 

ZCSI/002536-2022 **8209*** 

 

La valoració de la prova de coneixements teòrics generals i específics, de conformitat 

amb el que determina la publicació de les bases reguladores del procés de selecció, té 

caràcter eliminatori i s’ha puntuat amb un màxim de 10 punts. La puntuació mínima per 

superar aquesta prova és de 5 punts. Les persones aspirants que no hagin obtingut la 

puntuació mínima per superar-la són declarades EXCLOSES d’aquest procés. 

La prova ha consistit en resoldre 28 preguntes tipus test de les quals només s’han 

puntuat les 25 primeres. La resta de preguntes han estat reservades per possibles 

invalidacions.   

Les persones aspirants presentades per a la realització de la prova escrita de 

coneixements teòrics generals i específics han obtingut els següents resultats, per codi 

d’identificació: 

 

 

 

 



 

CODI ID 

TOTAL DE LA PROVA DE 
CONEIXEMENTS TEÒRICS 
GENERALS I ESPECÍFICS 

ZCSI/002629-2022 4,80 

ZCSI/002599-2022 5,40 

ZCSI/002533-2022 3,30 

 

La valoració de la prova de coneixements pràctics, de conformitat amb el que 

determina la publicació de les bases reguladores del procés de selecció, té caràcter 

eliminatori i s’ha puntuat amb un màxim de 10 punts. La puntuació mínima per superar 

aquesta prova és de 5 punts. Les persones aspirants que no hagin obtingut la 

puntuació mínima per superar-la són declarades EXCLOSES d’aquest procés. 

La prova ha consistit en resoldre supòsits pràctics, relacionats amb les funcions 

pròpies del lloc de treball a ocupar. 

Les persones aspirants presentades per a la realització de la prova escrita de 

coneixements pràctics, que havien superat la primera prova, han obtingut els següents 

resultats, per codi d’identificació: 

CODI ID 

RESULTATS FINALS DE LA PROVA 

DE CONEIXEMENTS PRÀCTICS  

GENERALS I ESPECÍFICS 

ZCSI/002629-2022 EXCLOSA 

ZCSI/002599-2022 7,00 

ZCSI/002533-2022 EXCLOSA 

 

A continuació es detalla la puntuació final de la totalitat de la prova escrita, per número 

d’identificació de les persones candidates dins del procés. 

CODI ID 

TOTAL DE LA PROVA 
DE CONEIXEMENTS 
TEÒRICS GENERALS I 
ESPECÍFICS 

RESULTATS DE LA 
PROVA DE 
CONEIXEMENTS 
PRÀCTICS  GENERALS I 
ESPECÍFICS 

RESULTAT  
PROVA 

ZCSI/002629-2022 4,80 0,00 EXCLOSA 

ZCSI/002599-2022 5,40 7,00 12,40 

ZCSI/002533-2022 3,30 0,00 EXCLOSA 

 

 

 

 



 

Totes les persones que s’han presentat al procés de selecció han acreditat els 

coneixements de llengua catalana. Aquesta llista es considerarà notificada a totes les 

persones interessades un cop publicada en el web de l’IMSP. 

La qual cosa es fa pública per al coneixement general.  

Badalona, 10 de gener de 2023. 

La secretària del Tribunal Qualificador 


