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disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o directament un
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació o la notificació,
de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
10.2. Contra els actes de tràmit de la comissió tècnica d’avaluació que decideixin directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat
de continuar el procés selectiu, puguin produir indefensió o un perjudici irreparable
a drets o interessos legítims, les persones interessades poden interposar un recurs
d’alçada davant la Mesa del Parlament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà
de la publicació d’aquestes bases al tauler d’anuncis del Parlament.

NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR
Acord: Mesa del Parlament, 06.10.2020

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 6 d’octubre de 2020, de conformitat amb la base cinquena del concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir
definitivament el lloc de treball de cap de l’Àrea de Desenvolupament Editorial del
Departament d’Edicions, ha designat com a membres de la comissió tècnica d’avaluació les persones següents:
President
Ferran Domínguez García, en exercici de les funcions de direcció i coordinació
del Departament de Recursos Humans.
Vocals
Joan Maria Vianney Torrell Camps, cap del Departament d’Edicions.
Silvia Casademont i Colomer, en representació del personal del Parlament.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2020
Xavier Muro i Bas, secretari general

Concurs oposició lliure per a proveir cinc places d’uixer o uixera del
Parlament de Catalunya
501-00008/12
LLISTA DEFINITIVA D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS, AMB LA INDICACIÓ
DELS ASPIRANTS EXEMPTS DE FER LA PROVA DE CONEIXEMENTS DE
LLENGUA CATALANA
Mesa del Parlament, 06.10.2020

Acord

Per resolució de la direcció del Departament de Recursos Humans, del 8 de setembre de 2020 (BOPC 675, del 10 de setembre de 2020), es va acordar aprovar i fer
pública la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos amb indicació dels aspirants exempts de fer la prova de coneixements de llengua catalana, corresponent a
la convocatòria del concurs oposició lliure per a proveir cinc places d’uixer o uixera
del Parlament de Catalunya (BOPC 640, del 7 de juliol de 2020).
Atès que ha transcorregut el termini per a formular les reclamacions destinades
a esmenar els errors que s’hagin pogut produir, o per a esmenar els defectes o adjun4.90.10. Càrrecs i personal
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tar la documentació preceptiva que hagi motivat l’exclusió d’algun aspirant, d’acord
amb el punt 3 de la resolució esmentada.
A la vista que, un cop aprovada i publicada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, van tenir entrada al Parlament de Catalunya les sol·licituds de participació de Rubén Domènech Sánchez, Sònia Garmendia Alonso i Jaime Moreno
Claramonte, presentades dins del termini en el registre d’una altra administració pública, d’acord amb la base 3.1, i atès que compleixen els requisits, s’inclouen Rubén
Domènech Sánchez, Sònia Garmendia Alonso i Jaime Moreno Claramonte en la
llista definitiva d’aspirants admesos amb la indicació de l’exempció o no exempció
de fer la prova de coneixements de llengua catalana.
Atès el que estableix la base 6.3 de la convocatòria del concurs oposició lliure
per a proveir cinc places d’uixer o uixera del Parlament de Catalunya, aprovada per
la Mesa del Parlament per mitjà d’un acord adoptat en la sessió del 30 de juny de
2020 (BOPC 640, del 7 de juliol de 2020).
En l’ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament
Acorda

1. Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, amb la indicació
dels motius d’exclusió i dels aspirants exempts de fer la prova de coneixements de
llengua catalana, corresponent a la convocatòria del concurs oposició lliure per a
proveir cinc places d’uixer o uixera del Parlament de Catalunya (BOPC 640, del 7
de juliol de 2020).
2. Fer pública la llista definitiva a què fa referència l’apartat 1 al tauler d’anuncis
del Parlament (parc de La Ciutadella s/n, 08003 Barcelona) i a la pàgina web del
Parlament (http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.
html). La llista es farà pública en la mateixa data de la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.
3. La publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya
i l’exposició de les llistes als llocs que s’indiquen en l’apartat 2 substitueix la notificació als interessats, establerta per l’article 45.1.b de la Llei de l’Estat 39/2015, de
l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Contra aquest acord, els interessats poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà
d’haver estat publicat o notificat, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o directament 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 o notificat.
Igualment, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa de llurs interessos.
Barcelona, 6 de d’octubre de 2020
Xavier Muro i Bas, secretari general
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