Concurs oposició lliure per a proveir nou places de l’escala general
d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del
Parlament de Catalunya (501-00002/11)
TRIBUNAL QUALIFICADOR
AVÍS SOBRE LA JUSTIFICACIÓ DEL DESPLAÇAMENT PER A REALITZAR LA PROVA
El Tribunal qualificador informa a les persones convocades a la repetició del primer
exercici de la tercera prova el proper divendres, 6 de novembre de 2020, a les
9.30 h, al Parlament de Catalunya (Parc de la Ciutadella, s/n 08003
Barcelona) que d’acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del pla
d'actuació PROCICAT, en relació amb la COVID-19, cal justificar el desplaçament per
a la realització de la prova, d’acord amb l’apartat 2, lletra i) de la RESOLUCIÓ
SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.
A aquest efecte, les persones que es presenten a la prova han de portar el Certificat
autoresponsable de desplaçament per la crisi sanitària per la COVID-19 el qual es pot
emplenar i descarregar de la pàgina web https://certificatdes.confinapp.cat , i que es
pot acompanyar d’aquest avís.
En el certificat cal marcar la casella “Realització d’exàmens o proves oficials
inajornables”, i indicar en l’apartat “Adreça de destinació” (Parc de la Ciutadella, s/n)
i el codi postal del Parlament de Catalunya: 08003 (Barcelona).
PERSONES CONVOCADES:
Bergadà Pujol, Carlota
Calvet Pagès, Eva
Campos Abad, Roser
Crespo Fraile, Victoria Aida
Expósito Agut, Montserrat
Feliu Terré, Montserrat
Fernández Parada, María Dolores
García García, Adela
Izquierdo Bosque, Maria Isabel
Marín Ferreres, Marta
Paloma Sánchez, Joan Ignasi

Piquero Félez, Brígida
Pla Cuenca, Patrícia
Portales Romero, Gemma
Portet Sullà, Xavier
Prats Boldú, Teresa
Puig Martínez, Mercè
Redondo Calderón, Albert
Rius Fulquet, Marta
Sala Coderch, Elisabet
Santana Quilez, Milagrosa
Serra Vázquez, Jordi
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