
 

 
PUBLICACIÓ LLISTA DEFINITIVA PER A LA CONFECCIÓ DE LA BOSSA DE TREBALL D’OFICALS DE 

SEGONA DE TALLER 
 

 
A les dependències de l’empresa a Terrassa, el 1 de juny de 2021 es reuneixen els membres de la Comissió 
de selecció i resolen: 

 

Es publica a continuació la llista definitiva dels resultats i posició definitiva dels candidats en el procés selectiu 

de bossa de treball d’oficials de segona de taller. 

D’acord amb el detallat en el punt 9 de les bases de la convocatòria, la relació d’aspirants que han superat el 
procés selectiu està ordenada de major a menor per les puntuacions aconseguides, adjudicant-se els llocs 
d'acord amb el següent procediment: 
 

1. Per a la borsa de treball temporal: Estarà formada per les persones que hagin superat el procés 
selectiu. En el moment en que hi hagi vacants temporals a cobrir es procedirà a  formalitzar el 
corresponent contracte laboral temporal entre les persones disponibles en cada moment seguint 
l’ordre de qualificació definitiva. 

2. En el cas que durant el període de vigència de la bossa de treball es produeixin vacants amb 
caràcter indefinit, que l’empresa decideixi cobrir i que no es cobreixin per promoció interna 
s’assignaran aquestes places en funció de l’ordre de qualificació definitiva resultant d’aquestes 
proves. 
 

Les persones que en el moment de ser convocades per a la cobertura d’una plaça de caràcter temporal hi 
renunciïn o no puguin ser contractades, quedaran automàticament excloses de la bossa de treball, excepte en 
el cas que la no acceptació ho sigui per raons de caràcter mèdic degudament acreditades i valorades per la 
direcció de l’empresa. En tots els casos per les futures contractacions per tal de poder ser considerades aptes 
per a la seva contractació les persones seleccionades hauran de superar una revisió mèdica efectuada pels 
serveis mèdics designats per l’empresa. 
El període de vigència de la bossa de treball per la cobertura de places serà de 2 anys a partir de la data de 

finalització del procés selectiu. 

LLISTA DEFINITIVA DE RESULTATS 

 

DNI CATALÀ 

PROVA 
PRÀCTICA MÈRITS TOTAL 

4366L APTE 40 4,5 44,5 

8633W APTE 37,5 2,5 40 

5617K APTE 32,5 2,5 35 

8309N APTE 30 4,5 34,5 

9016L APTE 27,5 3 30,5 

7500P APTE 25 0 25 

 

 

No havent-hi més assumptes per tractar es dona per finalitzada la reunió, i per tal que així consti als efectes 
oportuns es signa la present pels compareixents en el lloc i data indicats.  

 

Terrassa a 1 de juny del 2021. 


