
CLAUS

LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I NO ADMESES

A continuació hi ha la relació de persones admeses i no admeses del procés per cobrir
un lloc de treball indefinit a temps complet de TÈCNIC/A D’ASSESSORAMENT
ENERGÈTIC.

En el cas de les NO ADMESES, s’especifica el motiu i s’obre un període de temps
per aportar, si és possible, documentació no presentada, incompleta o errònia
per completar l’expedient.

També, es detalla les persones exemptes i no exemptes de fer la prova de llengua
catalana de nivell C1 de la Secretaria de Política Lingüística perquè hagin acreditat el
coneixement mitjançant un certificat de nivell C1 de la Secretaria de Política
Lingüística o equivalent o superior

Cal presentar l’esmentada documentació presencialment a la recepció de la masia
Can Julià o a l’adreça electrònica ofertesdefeina@coressa.cat, tot indicant en
l’assumpte del missatge la referència “CL-TE-2232”.

La data límit de presentació de documentació serà divendres, 25 de novembre a
les 13:00 h. Una vegada expirat el termini per presentar la documentació no
presentada es publicarà el llistat definitiu i es convocaran les proves pràctiques i les
proves de llengua catalana.

Núm. exp. Admès/a
No admès/a

Motiu de
no

admissió

Exempt/a prova
llengua catalana

2830 No admès/a 3 SI
2831 No admès/a 3 NO
2832 Admès/a SI
2834 Admès/a SI
2835 Admès/a NO
2837 No admès/a 2 NO
2839 Admès/a SI
2841 Admès/a NO

(1) No acredita tenir en vigor el document d’identificació que habiliti a treballar a Espanya.
(2) No acredita el títol de grau o llicenciatura en enginyer de l'energia, ciències ambientals, biologia ambiental o

similar de la mateixa branca formativa.
(3) No acredita, mínim, un any d’experiència professional en la realització de les tasques pròpies del lloc de

treball fins a la data de publicació de les bases.

Sant Boi de Llobregat, 22 de novembre de 2022
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