Exp. 2017/124-AC

CONSORCI DEL PARC NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA

ANUNCI

Mitjançant Decret emès en data 16 de gener de 2018, i en ús de les facultats conferides
per la delegació de Presidència de data 15 de setembre de 2017, 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 personal
funcionari, de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, del torn lliure, del
grup professional A, subgrup A1, inclosa a l’oferta pública d’ocupació del Consorci del
Parc Natural de la Serra de Collserola de l’any 2017, ha dictat un decret en el que
consta la següent informació:
“1.- Aprovar i fer pública la relació definitiva annexa de persones aspirants admeses i
excloses per tal de participar a la convocatòria del procés selectiu 1/17 (arquitecte).
2.- Aprovar la 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
següent dia i hora:
Dia: dimarts 30 de gener de 2018.
Hora: 9:30 hores.
Lloc: seu del Consorci.
3.- Nomenar els membres del tribunal qualificador, que restarà constituït per les següents
persones:
A) Presidència:

Sr. Antoni Puigarnau Puigarnau. Suplent: Sra. Isabel Raventós Gastón
B) Vocalies titulars:

1.
2.
3.

Sr. Josep Mascaró Català . Suplent: Sra. Marta Gabàs Gonzalo
Sr. Jordi Pesudo Casas. Suplent: Sra. Argeme Pérez Sánchez
Persones que designi la representació sindical del Consorci

C) Secretaria:

Sr. Sebastià Grau Àvila. Suplent: Sra. Glòria Vendrell Garrido
Assessor especialista:

Sr. Carles Casamor Maldonado

4.- Convocar, d’acord amb la clàusula tercera de les bases generals de la convocatòria, les
persones aspirants admeses al procés selectiu 1/17 (arquitecte) per tal de dur a terme la
fase d’oposició, d’acord amb el contingut de la convocatòria específica, el dia, hores i llocs
que a continuació es detallen:


Convocatòria per a la realització de la prova de coneixements de llengua catalana,
nivell de suficiència (certificat C1)
•
•

Dia i hora:
Lloc:

DIMARTS, dia 30 de gener de 2018, a les 10:00 hores
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.”
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).
Si voleu impugnar el llistat definitiu de persones aspirants admeses i excloses, resolució
que posa fi a la via administrativa, heu d’interposar recurs contenciós administratiu
davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a
comptar des del dia següent de la seva publicació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la
publicació d’aquest anunci.
Pel que fa a la resta d’apartats del decret, que tenen la consideració d’actes de tràmit,
no es podran presentar els recursos explicitats anteriorment.
Barcelona, el 16 de gener de 2018
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ANNEX

AL DECRET DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ D’UNA PLAÇA DE PERSONAL
FUNCIONARI DEL GRUP PROFESSIONAL A, SUBGRUP A1, ARQUITECTE, PEL TORN
LLIURE, INCLOSA A L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ DEL CONSORCI DEL PARC
NATURAL DE LA SERRA DE COLLSEROLA PER L’ANY 2017: APROVACIÓ DE LA
RELACIÓ DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES, CONVOCATÒRIA PER TAL
DE REALITZAR LA PROVA DE CATALÀ I NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL TRIBUNAL
Relació definitiva de persones aspirants admeses i excloses per tal de participar al procés
selectiu de l’escala d’Administració Especial, Subescala Tècnica, classe; tècnica superior,
arquitecte del Grup i subgrup professional A1.

Procés selectiu 01/1a: Grup i subgrup professional A1
Plaça: Arquitecte

 Persones aspirants admeses
- Exemptes de dur a terme la prova de català:

REGISTRE D'ENTRADA
NÚM.
2017/1376
2017/1380
2017/1381
2017/1383
2017/1384
2017/1385
2017/1386
2017/1387
2017/1392
2017/1394
2017/1407
2017/1409
2017/1413
2017/1415
2017/1417
2017/1425
2017/1426
2017/1427

2017/1429
2017/1430
2017/1431
2017/1432
2017/1437
2017/1438
2017/1441
2017/1444
2017/1445
2017/1452
2017/1456
2017/1467
2017/1468
2017/1469
2017/1470
2017/1472
2017/1473
2017/1474
2017/1475
2017/1476
2017/1477
2017/1479
2017/1485
2017/1486
2017/1487
2017/1488
2017/1492
2017/1503
2017/1504
2017/1506
2017/1509
2017/1510
2017/1511
2017/1512
2017/1513
2017/1604

 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)

-Persones aspirants admeses que es convoquen per a la realització de la prova de
català, certificat de nivell C1 (antic certificat de nivell de suficiència o C de català):

REGISTRE D'ENTRADA
NÚM.
2017/1382
2017/1489
2017/1507
2017/1508
2017/1531
 Persones aspirants excloses
CAP

