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: AUXILIAR ADMINISTRATIU/IVA

De conformitat amb allò que estableix la base 8 de la convocatòria referenciada i la base
1.10 de les bases generals que regulen els processos selectius per a l’accés a la condició
de personal estatutari de l’Institut Català de la Salut (Resolució SLT/2411/2015, de 21
d’octubre – DOGC núm. 6988, de 2.11.2015 modificada per la Resolució SLT/55/2018 d’11
de gener, publicada al DOGC núm. 7542, de 24.1.2018, Resolució SLT/1236/2018, de 18
de maig, publicada al DOGC núm. 7643 de 15.6.2018 i la Resolució SLT/1514/2018, de 2
de juliol publicada al DOGC núm. 7657 de 5.7.2018), aquest tribunal qualificador,

ACORDA:
Primer: Donar publicitat de la plantilla amb les respostes correctes del 1r. exercici (test) i
del 2n. exercici (supòsits pràctics) corresponents a la 1a. prova de la fase
d’oposició de la convocatòria amb número d’identificació AUX.ADM-LLIURE-2018.
Segon: Obrir un termini de 10 dies hàbils, d’acord amb el que estableix el punt 8.1.1 de les
bases de la convocatòria, que s’iniciarà el dia 9 d’abril de 2019 i finalitzarà el dia
24 d’abril de 2019, ambdós inclosos, per tal que les persones aspirants puguin
formular les al·legacions que considerin oportunes, en els termes establerts en la
base 1.10 de les bases generals esmentades anteriorment.
Barcelona, 8 d’abril de 2019

Enric Vilà Carrera
Secretari del tribunal
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