Exp. 2017/099-AG

CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA

ANUNCI

Mitjançant Decret emès en data 26 de juliol de 2017, i en ús de les facultats conferides
per la delegació de Presidència de data 15 de març de 2016, la vicepresidenta executiva
del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, de conformitat a les bases
reguladores del procés selectiu per a la provisió d’una plaça de tècnic auxiliar d’obres,
torn lliure, del grup professional C, subgrup C1, inclosa a l’oferta pública d’ocupació de
l’entitat de l’any 2016, ha dictat un decret en el que consta la següent informació:
1.- Aprovació de la relació provisional annexa de persones aspirants admeses i excloses.
2.- Constitució del Tribunal qualificador de la convocatòria a la seu del Consorci del Parc
Natural de la Serra de Collserola (Ctra. de l’Església, 92; 08017 – Barcelona) el dia 12 de
setembre de 2017, a les 12 hores.
3.- Composició del tribunal qualificador.
4.- Convocatòria de les persones aspirants admeses al procés selectiu per tal de dur a
terme la fase d’oposició, d’acord amb al contingut de la convocatòria específica, els dies,
hores i llocs que a continuació es detallen:

Prova de coneixements de llengua catalana, nivell de suficiència (certificat C):
•

Dia i hora:

DIMARTS, dia 12 de setembre de 2017, a les 12:30 hores

•

Lloc:

Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l’Església, 92
08017 Barcelona

En els llistats de persones candidates admeses i excloses es concreten les persones
aspirants que no tenen acreditat el coneixement de la llengua catalana i que resten
convocades a la realització de la prova de català de la fase d’oposició.

Dia, hora i lloc de la prova de coneixements generals i específics:
•

Dia i hora:

DIMARTS, dia 19 de setembre de 2017, a les 9:00 hores

•

Lloc:

Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l’Església, 92
08017 Barcelona

La relació de persones admeses i excloses pot ser consultada al tauler d’anuncis del
Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, carretera de l’Església, 92; 08017 –
Barcelona, en horari d’oficina de 8 a 15 hores, i a la seu electrònica de l’entitat
(http://www.parcnaturalcollserola.cat).
De conformitat amb el que disposa l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions publiques, les persones
interessades poden presentar les oportunes esmenes i reclamacions davant d’aquest
organisme públic, en el termini de deu dies hàbils a comptar des de la publicació d’aquest
anunci. En el cas que no es presentin reclamacions, es considerarà elevada a definitiva la
relació annexa de persones candidates.

Barcelona, l’1 d’agost de 2017
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ANNEX

AL DECRET DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DEL TORN
LLIURE DE L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA TÈCNICA, CLASSE
AUXILIAR, DEL GRUP PROFESSIONAL C, SUBGRUP C1 (TÈCNIC AUXILIAR D’OBRES),
INCLOSA A L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ DEL CONSORCI DEL PARC NATURAL DE
LA SERRA DE COLLSEROLA PER A L’ANY 2016: APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE
PERSONES ADMESES I EXCLOSES, CONVOCATÒRIA PER TAL DE REALITZAR LA FASE
D’OPOSICIÓ I NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL TRIBUNAL

Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses per tal de participar al procés
selectiu de l’escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica, classe auxiliar del Grup
Professional C, Subgrup C1 (Tècnic Auxiliar d’Obres), nomenament dels membres del Tribunal
qualificador i convocatòria de les proves de coneixements de llengua catalana, nivell de
suficiència (certificat C) i l’exercici de coneixements generals i específics de la fase d’oposició

Procés selectiu 01/16: Grup professional C, subgrup C1
Plaça: Tècnic auxiliar d’Obres

 Persones aspirants admeses (número de registre d’entrada de la instància)

REGISTRE

2017/702
2017/709
2017/710
2017/711
2017/712
2017/713
2017/714
2017/719
2017/721
2017/722
2017/723

2017/731
2017/736
2017/737
2017/750
2017/751
2017/752
2017/762
2017/763
2017/769
2017/773
2017/784
2017/786
2017/790
2017/803

 Persones aspirants excloses (número de registre d’entrada de la instància)

REGISTRE MOTIU

2017/692

NO ACREDITA LA TITULACIÓ ACADÈMICA REQUERIDA

 Persones aspirants admeses que es convoquen per a la realització de la prova de
català, d’acord amb la clàusula general 6.2.c) i clàusula annexa 1.1 de les bases
regidores del procés de selecció (nivell de suficiència o certificat C de català)

2017/722
2017/736
2017/750
2017/762
2017/769
2017/773



Convocatòria per a la constitució del Tribunal
•

Dia i hora:

DIMARTS, dia 12 de setembre de 2017, a les 12:00 hores

•

Lloc:

Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l’Església, 92
08017 Barcelona



Convocatòria per a la realització de la prova de coneixements de llengua catalana,
nivell de suficiència (certificat C)
•

Dia i hora:

DIMARTS, dia 12 de setembre de 2017, a les 12:30 hores

•

Lloc:

Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l’Església, 92
08017 Barcelona

 Convocatòria per a la realització de l’exercici de coneixements generals i específics de
la fase d’oposició
•

Dia i hora:

DIMARTS, dia 19 de setembre de 2017, a les 9:00 hores

•

Lloc:

Seu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola
Ctra. de l’Església, 92
08017 Barcelona

 Membres del Tribunal qualificador
A) Presidència:
Sr. Josep Mascaró Català. Suplent: Sra. Isabel Raventós Gastón

B) Vocalies titulars:
1.

Sr. Raimon Reventós Rovira. Suplent: Sr. Joan Capdevila Solà

2.

Sr. Francisco Javier García Fuentes. Suplent: Sr. Daniel Zamora Marzábal

3.

Sr. Máximo García González. Suplent: Sra. Elisabet Avilés Jiménez

C) Secretaria:
Sr. Sebastià Grau Àvila. Suplent: Sr. Antoni Puigarnau Puigarnau

