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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
OTROS ORGANISMOS
CONSORCIO DEL PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE COLLSEROLA
ANUNCIO sobre convocatoria del procedimiento selectivo para la provisión de varias plazas por promoción
interna horizontal (exp. 2016/123-AG).
Mitjançant Decret emès en data 14 de setembre de 2017, i en ús de les facultats conferides per la delegació de
competències de Presidència de data 15 de març de 2016, la Vicepresidència Executiva del Consorci del Parc
Natural de la Serra de Collserola va resoldre convocar el procediment selectiu per a la provisió de les següents
places per promoció interna horitzontal:

Procés selectiu 05/16
Denominació: Oficial (lloc de primera destinació: oficial conservació, treballs forestals i agrícoles)
Classificació: Escala d'administració especial – Subescala serveis especials
Grup i subgrup professional: C2
Número de places: 1
Sistema de selecció: Concurs-oposició

Procés selectiu 06/16
Denominació: Auxiliar administratiu (lloc de primera destinació: auxiliar administratiu)
Classificació: Escala d'administració general – Subescala auxiliar
Grup i subgrup professional: C2
Número de places: 1
Sistema de selecció: Concurs-oposició

Procés selectiu 07/16
Denominació: Oficial (lloc de primera destinació: operari de camp i prevenció d'incendis 12 mesos)
Classificació: Escala d'administració especial – Subescala serveis especials
Grup i subgrup professional: C2
Número de places: 3
Sistema de selecció: Concurs-oposició

Les bases íntegres d'aquesta convocatòria han estat publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
de data 30 d'octubre de 2017, romanen a disposició de les persones interessades a les oficines del Consorci del
Parc Natural de la Serra de Collserola: ctra. de l'Església, 92; 08017-Barcelona; i resten exposades al tauler
d'anuncis i al web de l'entitat
http://www.parcnaturalcollserola.cat/pages/convocatories-de-seleccio#borses
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Les persones interessades podran presentar la sol·licitud preferentment en suport electrònic en el termini de
vint dies naturals comptadors a partir del dia següent al de la publicació del corresponent anunci de
convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. La presentació també es podrà fer per qualsevol
altre mitjà legalment reconegut. En el supòsit que el darrer dia sigui inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia
hàbil següent.

Barcelona, 15 de novembre de 2017

Sebastià Grau Àvila
Secretari

(17.321.056)
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