Exp. 2017/102-AG
OPO 2016
PS 02/16

ANUNCI
Es fan públiques les qualificacions atorgades al català i a la fase d’oposició (subprova teòrica)
del procés selectiu per a l’ocupació d’una plaça al Consorci del Parc Natural de la Serra de
Collserola de tècnic d’administració general, de l’escala d’administració general, subescala de
gestió, grup professional A, subgrup A2, del torn restringit a la promoció interna, corresponent a
l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2016, de conformitat amb el contingut de l’acta del Tribunal
qualificador reunit en sessió de data 16 d’abril de 2018.
Les qualificacions de les proves han estat les següents:

1455

PROVA
DE
CATALÀ
EXEMPT

1466

EXEMPT

Número de registre

SUBPROVA
TEÒRICA
8
7

En cas que les persones aspirants resultin interessades a la revisió de les qualificacions ho
hauran de sol·licitar per escrit en el termini de tres dies a comptar des de la inserció del present
anunci al tauler d’edictes de l’entitat.
En conseqüència, es convoca a totes les persones aspirants per a la celebració de la segona
prova de la fase d’oposició (subprova pràctica), el dimarts 24 d’abril de 2018 a les 10:00 hores
a l’edifici seu dels Serveis Tècnics – Centre d’Informació del Consorci del Parc de
Collserola, carretera de l’Església, 92; 08017 – Barcelona, sense material
d’acompanyament.
Així mateix, el Tribunal ha determinat que el termini per a la presentació de l’acreditació dels
mèrits avaluables a la fase de concurs serà des d’avui fins al dia 02 de maig de 2018, a les
15:00 hores.

Barcelona, el 16 d’abril de 2018

El president del Tribunal
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Puigarnau
Puigarnau
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