GENERALITAT DE CATALUNYA

DILIGÈNCIA DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA
DEL PROCÉS SELECTIU PER PROVEIR PLACES BÀSIQUES DE LA CATEGORIA
D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA.
(Núm. de registre de la convocatòria AUX.ADM.LLIURE-2018. DOGC núm. 7695, de
29.8.2018)
Categoria: D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

De conformitat amb allò establert a la diligència d’aquest tribunal qualificador de 18 de
març de 2019, mitjançant la qual es convocava a les persones admeses a la realització de
la 1a. i de la 3a. prova de la fase d’oposició de la convocatòria referenciada, i d’acord amb
la base 8 de la convocatòria esmentada, aquest tribunal,

ACORDA:

1r.

Donar publicitat dels llocs de realització de la 1a. prova (test+supòsits pràctics) i de la
3a. prova (perfil competencial), corresponents a la fase d’oposició de la convocatòria
amb codi d’identificació AUX.ADM-LLIURE-2018, d’acord amb el que es detalla a
l’annex d’aquesta diligència.

2n. Informar que les proves es realitzaran el dia 7 d’abril de 2019 a les 9,30 hores.
3r.

Les persones convocades, que són les que han estat declarades definitivament
admeses de participar en la convocatòria, només podran realitzar les proves a la
localitat que consta a la llista definitiva de persones admeses publicada el dia 11
de febrer de 2019. Així mateix, les persones convocades a Barcelona, només podran
realitzar les proves a la Universitat que els hi ha estat assignada.

Barcelona, 27 de març de 2019

Enric Vilà Carrera
Secretari del tribunal
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Annex a la diligència de 27 de març de 2019, del tribunal qualificador de la convocatòria
específica del procés selectiu per proveir places bàsiques de la categoria d’auxiliar
administratiu/iva..

GENERALITAT DE CATALUNYA

(Codi d’identificació de la convocatòria: AUX.ADM-LLIURE-2018).

Anunci pel qual es dóna publicitat dels llocs de realització de la 1a.prova (test + supòsits pràctics) i
de la 3a. prova (perfil competencial) de l’oposició, d’acord amb les dades que es detallen
seguidament:

Dia:

Diumenge, 7 d’abril de 2019

Horari:

09,30 hores.

INFORMACIÓ I LLOCS DE REALITZACIÓ DE LES PROVES:
Advertiment:
Les persones que han estat declarades definitivament admeses de participar en la convocatòria
d’acord amb la llista de persones admeses que figura a l’annex de la resolució d’11 de febrer de
2019, només podran realitzar l’exercici a la localitat assignada en aquesta llista.
Així mateix, les persones convocades a Barcelona, només podran realitzar les proves a la
Universitat que els hi ha estat assignada.

D’acord amb la llista definitiva de persones admeses i excloses publicada mitjançant resolució d’11
de febrer de 2019, aquelles persones les quals el seu primer cognom va precedit d’una preposició
i/o article, per exemple “de la Torre”, la lletra que condiciona la seva distribució és la primera de la
preposició o article. En l’exemple esmentat seria la lletra “d”.

A partir del dia 1 d’abril de 2019, podreu consultar el núm. d’aula que us ha estat assignat per
realitzar les proves a la vostra fitxa personal que trobareu a la pàgina web: www.ics.gencat.cat o
directament accedint a la següent adreça: http://wsa.ics.gencat.net/seleccio/iniciseleccio.aspx .
Aquesta informació també s’exposarà el dia de realització de les proves.
Les persones convocades hauran de portar el DNI o el passaport o el permís de conduir (en format
original), un bolígraf de tinta negra o blava i una cinta correctora per a la realització de les proves.
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BARCELONA
Llocs: El lloc on estan convocades les persones opositores està determinat per la lletra del seu
primer cognom, d’acord amb la distribució que es detalla seguidament:

GENERALITAT DE CATALUNYA

Universitat Pompeu Fabra – Campus Ciutadella (Edifici Jaume I i Edifici
Roger de Llúria) .
C/ Ramon Trias Fargas, 25-27. Barcelona 08005

DE: ABAD REYES, MARIA ROSA
A: CERVANTES CLEMENTE, JUAN ANTONIO

Edifici Jaume I

DE: CERVANTES DURAN, JORDI
A: KRAUTBLATT GOLIJANIN, SONIA

Edifici Roger de Llúria

Totes les persones que han sol·licitat adaptació per realitzar les proves a Barcelona, i
consten com a “DCA” al camp “Observacions” de la llista de persones admeses, queden
convocades a l’edifici Roger de Llúria d’aquesta universitat.

Universitat de Barcelona - Facultat d’Economia i Empresa Barcelona-08034

DE: LABORDA GARZA, EVA MARIA
A: RUZAFA NAVARRO, JUAN JOSE

Edifici 690. Avinguda Diagonal, 690. Barcelona

DE: SAAVEDRA MACHUCA, OMAR
A: ZURZO MESA, CRISTIAN

Edifici 696. Avinguda Diagonal, 696. Barcelona

GIRONA
Lloc:

Universitat de Girona
Campus Montilivi
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
C/ Universitat de Girona, 10
17071 Girona
https://www.udg.edu/ca/fcee

LLEIDA
Lloc:

Universitat de Lleida - ETSEA
Campus Agroalimentari Forestal i Veterinari
Avinguda Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
http://www.udl.cat/ca/localitzacio/etsea

TARRAGONA
Lloc:

Universitat Rovira i Virgili
Campus Catalunya
Avda. Catalunya, 35
43002 Tarragona
http://www.urv.cat/es/vida-campus/campus/catalunya/

Doc.original signat per:
Còpia autèntica i compulsa
Generalitat de Catalunya
27/03/2019

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la integritat
d'aquest document a l'adreça web csv.gencat.cat

Original electrònic / Còpia autèntica
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*05XCF1DGWU6HEM1W4XLNYOZ860T73BHN*
05XCF1DGWU6HEM1W4XLNYOZ860T73BHN

Data creació còpia:
27/03/2019 17:17:02
Data caducitat còpia:
26/03/2022 23:00:00
Pàgina 3 de 3

