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P A R L A M E N T  D E  C A T A L U N Y A  

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) -

Execució de la sentència del 15 de juliol de 2020, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
Sala contenciosa administrativa, secció qüarta, que ha recaigut en el procediment 54/18. 

Donant compliment a la sentència del 15 de juliol de 2020, del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, 
Sala contenciosa administrativa, secció quarta, que ha recaigut en el procediment 54/18, que indica que els 
tercers de bona fe no han de sortir perjudicats, cosa que implica que la sentència no suposa la privació de 
condició de funcionaris a aquells aspirants que van ser nomenats en el seu dia, i que només s'ha d'oferir la 
repetició del primer exercici de la tercera prova als aspirants no seleccionats. En atenció a què la sentència 
exhorta a l'Administració pariamentària a ampliar aquelles places que siguin necessàries per a garantir així 
que els aspirants que repeteixen el primer exercici de la darrera prova i que superen en la puntuació global 
el llindar marcat per la darrera persona que va ser nomenada funcionària (45,842 punts) són proposats per 
a ocupar una plaça de funcionari de carrera. 

D'acord amb tot això, el Tribunal qualificador acorda fer pública la llista amb el candidat proposat per a ser 
nomenat funcionari de l'escala general d'administrador o administradora del Cos d'Administradors 
Pariamentaris que s'adjunta com annex (Candidat proposat per a ser nomenat funcionari) ja que un dels 
aspirants, Xavier Portet Sullà, ha obtingut una puntuació global de 46,112 punts. La resta de candidats no 
arriben al llindar de 45,842 punts. 

D'acord amb la base 10.1, l'aspirant que ha superat el procés després de la repetició del primer exercici de 
la tercera prova i que ha estat proposat pel tribunal per a ésser nomenat funcionari, haurà de presentar la 
documentació relacionada en l'esmentada base, dins del tennini de vint dies naturals a comptar de la data 
de publicació de la proposta de nomenament. En cas que l'aspirant proposat no presenti la documentació 
requerida, llevat que es tracti d'un cas de força major, que ha d'ésser degudament comprovat i valorat per 
l'autoritat convocant, o que ho compleixi les condicions i els requisits exigits, no pot ésser nomenant 
funcionari o funcionària, de confomiitat amb la base 10.2 de l'esmentada convocatòria. 

De conformitat amb el que disposa la base 12.2 de la convocatòria, contra els actes del tribunal qualificador 
es pot interposar un recurs d'alçada davant la Mesa del Parlament en el tennini d'un mes a comptar de 
l'endemà de la data de publicació de l'acord, segons el que disposen els articles 121 i 122 de la llei 39/2015, 

' de les administracions públiques. 

ACORD DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR 
CANDIDAT PROPOSAT PER A SER NOMENAT FUNCIONARI 

Domínguez (Sarcia 

PUBLICAT 

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2020 
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Execució de la sentència del 15 de juliol de 2020, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
Sala contenciosa administrativa, secció quarta, que ha recaigut en el procediment 54/18. 

ANNEX 
CANDIDAT PROPOSAT PER A SER NOMENAT FUNCIONARI 

COGNOMS I NOM 

Portet Sullà, Xavier 

írran Domínguez García 

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2020 

PUBLICAT 
15 DES. 2020 


