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CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA 
BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC SUPERIOR EN MEDICINA 

 
Resultats de la primera prova (tests aptitudinals) 

 

La Comissió de Selecció del procés de referència, acorda publicar els resultats de la primera 
prova (tests aptitudinals), per ordre de DNI, d’aquelles persones aspirants que, d’acord amb 
el punt 9.1 de les bases de la convocatòria, han obtingut una puntuació igual o superior a 5 
punts en cadascun dels tests. La puntuació final s’obté del càlcul de la mitjana d’aquestes 
puntuacions. 
 
ACREDITACIÓ DEL CONEIXEMENT DE CATALÀ:  
 
Les persones aspirants amb una X a la columna de català hauran de fer la prova de 
coneixements de llengua catalana. D’acord amb el que estableixen les bases de la 
convocatòria en el punt 5, aquelles que disposin de la documentació acreditativa del català 
podran enviar-la a l’adreça electrònica de urho@aspb.cat fins a 7 dies naturals abans de la 
data de realització de la prova de català o el mateix dia de la prova (abans que aquesta 
comenci), aportant la corresponent fotocòpia. El dia, hora i lloc de la prova de català es 
publicarà oportunament.  
 
ACREDITACIÓ DEL CONEIXEMENT DE CASTELLÀ:  
 
Les persones aspirants amb una X a la columna de castellà hauran de fer la prova de 
coneixements de llengua castellana. D’acord amb el que estableixen les bases de la 
convocatòria en el punt 6, aquelles que disposin de la documentació acreditativa del castellà 
podran enviar-la a l’adreça electrònica de urho@aspb.cat fins a 7 dies naturals abans de la 
data de realització de la prova de castellà o el mateix dia de la prova (abans que aquesta 
comenci), aportant la corresponent fotocòpia. El dia, hora i lloc de la prova de castellà es 
publicarà oportunament. 
 
 

 DNI NOTA CATALÀ CASTELLÀ 

1 15382630T 8,00 X   

2 18166596T 7,33     

3 20478418T 7,33 X   

4 26855053T 8,33     

5 35117025G 8,33     

6 36582418K 10,00 X   

7 36980853G 7,33     

8 38134083Z 8,67     

9 38857104F 8,33     

10 38876585F 8,33     

11 39712988S 9,00     

12 40343178M 8,00     

13 40367821S 8,67     

14 40996857R 7,33     

15 46402689M 6,33     

16 46404391M 7,33     

17 46583595Q 8,00     

18 46746197P 7,33 X   
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19 47871556T 8,33     

20 47874857N 8,33     

21 51073379Q 8,00     

22 52304471X 6,67     

23 52918375K 7,67     

24 72462586M 8,67 X   

25 Y0625969S 6,67 X   

26 Y2124013T 8,33 X   

27 Y3651473F 8,67 X   
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