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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
ALTRES ORGANISMES
CONSORCI DE LES DRASSANES REIALS I MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA
ANUNCI sobre aprovació de la llista d'admesos i exclosos corresponent a la convocatòria per concurs
oposició d'una plaça de promoció interna de tècnic/a auxiliar en gestió cultural (convocatòria Pl-08/2016).
Per resolució del director general del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, de 18
d'abril de 2017, s'ha aprovat la llista d'admesos i exclosos, corresponent a la convocatòria per concurs-oposició
d'una plaça de promoció interna de Tècnic/a auxiliar en gestió cultural, (convocatòria PI-08/2016), subgrup de
classificació C1 per la plantilla del personal laboral, inclosa en l'Oferta Pública d'Ocupació del Consorci de les
Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona pel 2016, la part resolutiva de la qual, es transcriu a
continuació, en la part que interessa:

“Primer.- APROVAR la llista d'admesos i exclosos, segons relació que es transcriu a continuació, corresponent a
la convocatòria PI-08/2016, per a la provisió d'una plaça de Tècnic/a auxiliar en gestió cultural, grup de
classificació C1, de la plantilla de personal laboral del Consorci de les Drassanes i Museu Marítim de Barcelona:
CONVOCATÒRIA PI-08/2016 Plaça: Tècnic auxiliar en gestió cultural
Grup de classificació: C1 Contracte: Laboral fix

Aspirants admesos:

Nº ORDRE
1

Nº REGISTRE

CATALÀ

1-2017-000529-1 EXEMPT

Llista d'aspirants exclosos:
Cap exclòs.

Segon.- ESTABLIR que es concedirà un termini de 10 dies hàbils per a subsanar errors i possibles
reclamacions, des del dia següent a la seva publicació en el DOGC de la relació de persones admeses i
excloses. Les al·legacions presentades es resoldran en el termini de 30 dies hàbils següents a comptar des que
es van presentar. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat resolució, les al·legacions s'entendran
desestimades. Si no s'hi presenten esmenes, es considerarà elevada a definitiva la llista d'aspirants
admesos/es i exclosos/es i no caldrà tornar-la a publicar.

Tercer.- PROCEDIR a publicar aquesta resolució al DOGC, tauler d'anuncis i al web del Consorci de les
Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona on restaran exposades les llistes completes dels aspirants
admesos i exclosos.”

Barcelona, 3 de maig de 2017
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