Consell Comarcal
del Priorat

ANUNCI
Per resolució de presidència núm.: 2017-0097, de 7 de setembre de 2017, s’ha aprovat la llista
definitiva d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria per a la provisió d'una plaça de
funcionari interí, Arquitecte, grup de classificació A1, de l'Escala d'Administració Especial,
Subescala Tècnica d'aquest Consell Comarcal del Priorat, i per Resolució de Presidència núm.:
2017-0098, de 12 de setembre de 2017 s’ha corretgit un error en el text de la primera
Resolució, quedant de la següent manera:
“Primer.- Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, d’acord amb el següent
Aspirants admesos
Codi identificatiu
992W
606C
722T
339J
424D
062P
067M
063Y
584E
951D
295P
606B
683N
061F
253B
599X
571G
510D
615G
181H
Aspirants exclosos i motiu
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Consell Comarcal
del Priorat
Codi identificatiu
612H
768L
848C

Manca compulsar la totalitat de la documentació presentada
Manca compulsar la totalitat de la documentació presentada
Manca compulsar la totalitat de la documentació presentada

Segon.- La realització de la prova de coneixements de llengua catalana començarà el dia 26
de setembre a la Sala d’Actes del Consell Comarcal a les 9:00 hores, per als següents
aspirants que no han acreditat la tinença del nivell C1 de català
Codi identificatiu
584E
181H

Tercer.- La prova de coneixements consistent en dos exercicis es durà a terme a les 11:30 del
dia 26 de setembre de 2017, a la Sala d’Actes del Consell Comarcal del Priorat, havent de
presentar els aspirants la documentació identificativa.
Per a la realització del cas pràctic, segons indicacions de la unitat d'arquitectura del SAM que
els ha elaborat, caldrà que portin un escalímetre 1:200 o regle de mesurar i calculadora
Quart.- Procedir a la publicació de les llistes i la convocatòria de la primera prova en el tauler
d’edictes de la Corporació i en la seu electrònica, la qual cosa substitueix la notificació
individual als interessats, de conformitat amb l’establert en l’article 45,b) de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Per tal de
donar compliment a l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal, es publicarà únicament com a dada identificativa els tres darrers
dígits i lletra del Document Nacional d’Identitat.”

Signat: Arturo González Benet,
Secretari del Consell Comarcal del Priorat.
Document signat electrònicament
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La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

