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Relació provisional de persones aspirants admeses i excloses: aprovació de la relació de persones
admeses i excloses, convocatòria per tal de realitzar la fase d’oposició i nomenament dels membres
del Tribunal
Procés selectiu 06/16
Denominació del lloc: Auxiliar administratiu
Classificació: Escala d’administració general – Subescala auxiliar
Grup i subgrup professional: C2

Procés selectiu 06/16

 Persones aspirants admeses
Número
registre
1516
1522
1533

 Persones aspirants excloses
CAP

 Persones aspirants admeses que es convoquen per a la realització de la fase prèvia: prova
de català, de certificat de nivell C1 o equivalent, d’acord amb la clàusula 4.1 de les bases
regidores del procés de selecció (antic certificat de nivell de suficiència o C)
CAP

 Convocatòria per a la realització de la subprova teòrica de la fase d’oposició
•

Dia i hora:

DIMECRES, dia 21 de FEBRER de 2018, a les 10:30 hores

•

Lloc:

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

De conformitat a l’annex I de les bases regidores del procés selectiu, es dona un termini de deu dies per tal que
les persones admeses al procés selectiu manifestin i acreditin l’exempció a la realització d’aquesta subprova.
La documentació aportada ha de fer referència al procés selectiu en què van superar una prova teòrica amb un
temari de similar o anàleg contingut en processos selectius al Consorci del Parc Natural de la Serra de
Collserola i a la qualificació obtinguda.

 Membres de l’òrgan seleccionador
A) Presidència:
Sr. Antoni Puigarnau Puigarnau. Suplent: Sra. Isabel Raventós Gaston

B) Vocalies titulars:
1.

Sra. Susanna Prats i Prat. Suplent: Sr. Juan José Montero Márquez

2.

Sr. Guillem Cubells Herrero. Suplent: Sra. Rosa Maria Barrena Manzana

3.

Sra. Mª Immaculada Joseph Munné. Suplent: Sra. Montserrat Fructuoso Olesa

C) Secretaria:
Sr. Sebastià Grau Àvila. Suplent: Sra. Glòria Vendrell Garrido

De conformitat a les bases regidores del procés selectiu, es concedeix un termini de deu
dies per a esmenes i possibles reclamacions. En cas que no es presentin esmenes, es
considerarà elevada a definitiva la relació de persones admeses i excloses i, per tant, no
serà necessari que es torni a publicar. Si s’accepta alguna reclamació, es procedirà a
notificar-la a les persones recurrents en els termes que estableix la Llei 39/2015 i tot seguit
s’esmenarà la llista, publicant-se al tauler d’anuncis i a la pàgina web de l’entitat.
Barcelona, 9 de febrer de 2018
El secretari delegat

CPISR-1 C
Antoni
Puigarnau
Puigarnau

Firmado digitalmente por CPISR-1 C
Antoni Puigarnau Puigarnau
Nombre de reconocimiento (DN):
c=ES, o=Consorci del Parc Natural de la
Serra de Collserola, ou=Vegeu https://
www.aoc.cat/CATCert/Regulacio,
ou=Secretaria, title=Secretari Delegat,
sn=Puigarnau Puigarnau,
givenName=Antoni,
serialNumber=35112771M,
cn=CPISR-1 C Antoni Puigarnau
Puigarnau
Fecha: 2018.02.09 13:45:31 +01'00'

