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Oferta parcial d’ocupació pública per a l’any 2020
395-00120/12
ACORD
Mesa del Parlament, 21.12.2020

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 26 de maig de 2020, va acordar
aprovar l’oferta parcial d’ocupació pública per a l’any 2020 de dos places de lingüistes del Parlament de Catalunya (BOPC 614, de 2 de juny de 2020), corresponents
ambdues al Departament d’Assessorament Lingüístic.
Tenint en consideració que el Departament d’Edicions té una plaça de lingüista
vacant i pressupostada, es constata la conveniència de procedir a l’ampliació en una
plaça l’oferta d’ocupació pública per a l’any 2020, per tal de convocar el concurs
oposició corresponent.
Vist que s’ha dut a terme el tràmit establert pels Estatuts del règim i el govern
interiors del Parlament de Catalunya relatiu a l’òrgan de representació del personal
del Parlament.
En ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del règim i el govern interiors
del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament
Acorda:

Ampliar en una el nombre de places de lingüistes de l’oferta parcial d’ocupació
pública per a l’any 2020, aprovada per Acord de la Mesa del Parlament de 26 de
maig de 2020, les quals en lloc de dues passen a ser tres.
Les persones interessades, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 39/2015,
de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, poden interposar davant la Mesa del Parlament un recurs potestatiu de reposició contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de
Catalunya, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial del Parlament
de Catalunya, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a defensar llurs interessos.
Palau del Parlament, 21 de desembre de 2020
Xavier Muro i Bas, secretari general
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