
PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL D’UNA PLAÇA INDEFINIDA D’OFICIAL/A 

DE MANTENIMENT DE MOBILIARI URBÀ DE CASTELLDEFELS PER A L’EMPRESA JARFELS, S.A. 

RELACIÓ DE PERSONES INSCRITES I CONVOCATÒRIA PROVES SELECTIVES 

 

LLISTA D’ADMESOS I CONVOCATS A PROVES 
SELECTIVES 

Nº DNI curt 
Convocats/des 

Prova nivell B Català 

1 892-T  

2 424-G  

3 606-M X 

4 223-H X 

5 189-G X 

6 812-D  

7 026-T X 

8 090-K  

9 943-D X 

10 207-G X 

11 610-K 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, 

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

Dia:  Dimecres 30 d’octubre 

Hora :   12:30 hores  

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

 

En el supòsit que alguna de les persones convocades per fer la prova de nivell, disposi del certificat B-

1 de català i no l’hagi entregat junt amb la resta de documentació, disposa fins al dia 28 d’octubre per 

a presentar-lo en la mateixa adreça on va presentar la seva sol·licitud. En cas de no aportar aquest 

certificat, estan convocats per a fer la prova de nivell  al mateix lloc i mateixa data i hora a dalt indicada. 

Els resultats de la prova de català es publicaran a la web de Jarfels la setmana del 4 al 8 d’octubre.  

 

Dades convocatòria prova de coneixements teòrics, pràctic i entrevista personal 

Totes les persones del llistat d’admesos hauran de fer les proves selectives consistent en una prova 

teòrica, pràctica i entrevista personal. Aquelles persones que no hagin superat satisfactòriament la 

prova de nivell de Català, restaran excloses d’aquesta convocatòria.  



Dia i hora: Pendent de concretar, dins de la 1ª quinzena de novembre. S’informarà a la web 

juntament amb els resultats de la prova de català.   

 

Lloc:   Jarfels. Crta de la Sentiu, 17 de Castelldefels. 

 

 

Per a la prova de coneixements teòrics, podeu consultar les següents normes/lleis/decrets: 

- Llei 31-1995. Llei de prevenció de riscos laborals. 
- Reial Decret 773/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització 

pels treballadors dels equips de protecció individual. 
- Reial Decret 485/1997 sobre disposicions mínimes per a la senyalització de seguretat i 

salut en el treball. 
- Norma UNE-EN 1176: 2009/2015/2018. Equipaments de les àrees de jocs i superfícies. 
- Norma UNE-EN 147103: 2001. Planificació i gestió de les àrees i parcs de jocs a l’aire lliure. 

 

 

Castelldefels a 23 d’octubre de 2019   

 

 

 

 

 

 

Ana Mitjana Campos 

Directora Recursos Humans 

SAC - Jarfels 

 


