
                                                            
 
 
 
Convocatòria per a la realització de les proves d’accés a la borsa de treball de 
Tècnics superiors en recerca en ciències socials o humanitats de l’Institut 
Infància 
 
A continuació es relacionen els aspirants que accedeixen a la primera fase de proves per a la 
creació d’una Borsa de treball de tècnics superiors en recerca en ciències socials o humanitats. 
Amb la finalitat de posteriorment i en funció de les necessitats dels projectes de l’Institut, ser 
contractades temporalment per a projectes de generació de coneixement en el marc de la 
implementació del pla estratègic 2016-2020 i dels plans d’acció anuals. 

A continuació, i després de la fase de valoració de mèrits al·legats pels aspirants, s’exposa la 
llista d’admissions per a la fase de valoració de competències professionals, que es realitzarà el 
dijous, dia 22 de setembre de 2016. El lloc de realització de les proves serà l’Aula Màster de 
l’Edifici de Ponent (2a planta, 2n vagó) al Campus Mundet de la Universitat de Barcelona 
(Passeig de la Vall d’Hebron, 171). Es pot consultar com arribar al lloc de les proves a l’última 
pàgina d’aquest document. 

Llista d’admesos 

 

 

     

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

  
 

47726613A 
47758389Q 
47784378W 
47808045S 
47822694J 
47847491Q 
47883707F 
47884342K 
47918880J 
48215109W 
48535292W 
48581128E 
52596350L 
52795777J 
53029172G 
53033300S 
53063076Y 
74720160Z 
77115756E 
77309110S 
77732823E 
77356524A 
77746679D 
X3098575S 

12394075L 
34756255N 
38085904C 
38138737E 
38150418L 
38784291N 
38873332C 
40527851B 
44023428W 
46145958T 
46545033W 
46564291D 
46726417P 
46801344R 
46877894F 
47156692E 
47163886V 
47648342R 
47649838W 
47653279Q 
47658593V 
47724702R 
47726409Y 
X4424372T 



                                                            
 
 

Motius d'exclusió: 
 No acredita tots els requisits mínims  
 No presenta la documentació sol·licitada dins del termini establert  
 No supera el punt de tall en la valoració de mèrits (6 punts) 

Els aspirants admesos estan convidats a realitzar les proves selectives el proper dijous, dia 22 
de setembre de 2016, d’acord amb l’hora que s’estableix en cada cas:  

Aspirant Hora 
46726417P de 9:30 a 11:00 
46877894F de 9:30 a 11:00 
47648342R de 9:30 a 11:00 
47724702R de 9:30 a 11:00 
47784378W de 9:30 a 11:00 
47808045S de 9:30 a 11:00 
47883707F de 9:30 a 11:00 
77115756E de 9:30 a 11:00 
12394075L de 11:00 a 12:30  
40527851B de 11:00 a 12:30  
46545033W de 11:00 a 12:30  
77746679D de 11:00 a 12:30  
47156692E de 11:00 a 12:30  
48535292W de 11:00 a 12:30  
74720160Z de 11:00 a 12:30  
77309110S de 11:00 a 12:30  
X3098575S de 12:30 a 14:00 
38150418L de 12:30 a 14:00 
47163886V de 12:30 a 14:00 
47649838W de 12:30 a 14:00 
47653279Q de 12:30 a 14:00 
52596350L de 12:30 a 14:00 
53029172G de 12:30 a 14:00 
77732823E de 12:30 a 14:00 
38784291N de 15:00 a 16:30 
38873332C de 15:00 a 16:30 
X4424372T de 15:00 a 16:30 
47658593V de 15:00 a 16:30 
47822694J de 15:00 a 16:30 
48215109W de 15:00 a 16:30 
52795777J de 15:00 a 16:30 
38138737E de 15:00 a 16:30 
34756255N de 16:30 a 18:00 
46145958T de 16:30 a 18:00 
47884342K de 16:30 a 18:00 
47918880J de 16:30 a 18:00 
53033300S de 16:30 a 18:00 
44023428W de 16:30 a 18:00 



                                                            
 
 

47726409Y de 16:30 a 18:00 
38085904C  de 18:00 a 19:30 
46564291D  de 18:00 a 19:30 
47726613A  de 18:00 a 19:30 
47758389Q  de 18:00 a 19:30 
47847491Q  de 18:00 a 19:30 
48581128E  de 18:00 a 19:30 
53063076Y  de 18:00 a 19:30 

 

El dia de les proves, les persones hauran d’acreditar la seva identitat amb el DNI o un altre 
document oficial. El mateix dia es verificaran els mèrits aportats amb els originals (abans o 
després de les proves). 

Es recorda que les proves duraran 1h 30 minuts. En ser proves escrites caldrà que tothom porti 
bolígraf. Mentre durin les proves no es podrà sortir de l’aula.  

Barcelona, 19 de setembre de 2016  

  



                                                            
 
 
 
COM ARRIBAR AL LLOC DE REALITZACIÓ DE LES PROVES 
 
Aula Màster de l’Edifici de Ponent (2a planta, 2n vagó) al Campus Mundet de la Universitat de 
Barcelona (Passeig de la Vall d’Hebron, 171) 
 
Transports Metropolitans de Barcelona: http://bit.ly/2cU86Gv  
 
Plànol del Campus Mundet: https://goo.gl/maps/KjsTdwRpNYt 
 

 
 
 

http://bit.ly/2cU86Gv
https://goo.gl/maps/KjsTdwRpNYt

