Exp. 2016/123-AG
OPO 05/16

ANUNCI

Es fan públics els resultats finals del procés selectiu relatiu a l’ocupació d’una plaça al Consorci
del Parc Natural de la Serra de Collserola d’oficial conservació de treballs forestals i agrícoles,
de l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, pertanyent al grup
professional C, subgrup C2, torn restringit a la promoció interna horitzontal, de conformitat amb
el contingut de les actes del Tribunal qualificador reunit en sessions de dates 21 de febrer i 2 de
març de 2018.
Així, les puntuacions finals del procés selectiu són les següents:
FASE D’OPOSICIÓ

FASE CONCURS

SUBPROVA SUBPROVA
TEÒRICA
PRÀCTICA

COGNOMS I NOM

CATALÀ

Viña Iglesias, Àlex

Exempt

9,40

Silgüe Hervàs, José Antonio

Exempt

7,40

VALORACIÓ
DE MÈRITS

TOTAL

9

7.70

26,10

8

6,60

22

L’òrgan qualificador acorda elevar la proposta de nomenar com a personal funcionari de
carrera, de l’escala d’administració especial, subescala de serveis especials, del grup
professional C, subgrup C2, a la plaça d’oficial, al SR. ÀLEX VIÑA IGLESIAS i, en aquest sentit,
notificar-ho al director gerent per tal que pugui efectuar les oportunes gestions.
Així mateix, l’òrgan qualificador acorda, de conformitat a la base general 5.2 regidora del procés
selectiu, la constitució d’una borsa de treball de la dita especialitat integrada pel SR. JOSÉ
ANTONIO SILGÜE HERVÀS amb una vigència de dos anys, prorrogable per mig any més
(base general 6.4 ).
En cas que les persones aspirants resultin interessades a la revisió de la puntuació 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.
Barcelona, el 2 de març de 2018

El secretari del Tribunal
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