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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

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 (execució de la Sentència 
3118/2020, del 15 de juliol de 2020, de la Secció Quarta de la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
que ha recaigut en el procediment 54/18)
501-00002/11

NOMENAMENT

Acord: Mesa del Parlament, 21.12.2020

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió del 28 de juliol de 2020, va acordar donar 

tràmit a l’execució de la Sentència 3118/2020, del 15 juliol de 2020, de la Secció 
Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, que ha recaigut en el procediment 54/18, convocatòria amb el núm. d’ex-
pedient 501-00002/11 del 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 (BOPC 358, 16.3.2017), corresponent a l’oferta pública del  
Parlament de l’any 2016.

La Sentència, d’una banda, no comporta un perjudici per a tercers de bona fe i, 
per tant, no implica la privació de la condició de funcionaris de carrera als aspirants 
nomenats per la Mesa del Parlament, en data del 24 d’octubre de 2017, i de l’altra, 
demana a l’Administració parlamentària que ampliï les places que siguin necessà-
ries per a garantir que els aspirants que repeteixen el primer exercici de la tercera 
prova i que superen en la puntuació global el llindar de 45,842 punts marcat per la 
darrera persona que va ésser nomenada funcionària, siguin nomenats funcionaris 
de carrera.

De conformitat amb l’Acord del tribunal qualificador, de data del 15 de desem-
bre de 2020, de proposta de nomenament de Xavier Portet Sullà, aspirant que ha 
superat en la puntuació global el llindar de 45,842 punts, i el que disposa la base 10 
de la convocatòria del 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 amb relació a la presentació de la documentació per al 
nomenament, fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim  
i el govern interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament 

Acorda:
Nomenar Xavier Portet i Sullà funcionari de carrera de l’escala general d’admi-

nistrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament 
de Catalunya.

Xavier Portet i Sullà disposa d’un termini de trenta dies hàbils, a comptar de 
l’endemà de la publicació del nomenament en el Butlletí Oficial del Parlament  
de Catalunya, per a prendre possessió del càrrec. El funcionari nomenat serà adscrit 
a un lloc de treball amb caràcter provisional i durà a terme el jurament o la promesa 
i la presa de possessió davant la direcció del Departament de Recursos Humans del 
Parlament de Catalunya.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar potestativament, d’acord amb el que estableixen els articles 
123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment adminis-
tratiu comú de les administracions públiques, un recurs de reposició davant l’òrgan 



BOPC 773
30 de desembre de 2020

4.90.10. Càrrecs i personal 7 

convocant, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest 
acord en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, o bé 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 d’aquest acord en el dit butlletí, 
d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

Així mateix, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs 
que considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2020
Xavier Muro i Bas, secretari general

Convocatòria d’un procés selectiu per a la constitució d’una borsa 
de treball per a cobrir de manera temporal llocs de treball vacants 
d’arxiver o arxivera que es puguin produir al Parlament de Catalunya 
entre els exercicis del 2020 i el 2022
501-00006/12

NOMENAMENT

Acord: Mesa del Parlament, 21.12.2020

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió del 3 de desembre de 2019, va aprovar les ba-

ses de la convocatòria d’un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball 
per a cobrir de manera temporal llocs de treball vacants d’arxiver o arxivera que es 
poguessin produir al Parlament entre el 2020 i el 2022 (tram. 501-00006/12, BOPC 
489, de l’11 de desembre de 2019).

Atès que el 3 de gener de 2021 quedarà vacant una plaça d’arxiver o arxivera, per 
jubilació de la persona titular de la plaça, es considera pertinent que es pugui cobrir 
mitjançant la borsa de treball constituïda per a la cobertura de possibles vacants.

En vista que Olga Tàpias Sánchez és la candidata inclosa a la borsa de treball 
a qui correspon l’opció de nomenament, d’acord amb la relació ordenada aprovada 
i feta pública el 17 de març de 2020 per la comissió tècnica d’avaluació del procés 
selectiu, es proposa que sigui nomenada funcionària interina, d’acord amb el que 
estableixen les bases 10 i 12 de la convocatòria.

Per tot això, d’acord amb el que estableixen, d’una banda, l’article 38 dels Esta-
tuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya (ERGI) amb relació 
al nomenament de personal funcionari interí i, de l’altra, la base 10.13 de la convo-
catòria pel que fa al període de prova, i vist que s’ha dut a terme el tràmit que esta-
bleixen els ERGI amb relació a l’òrgan de representació del personal del Parlament, 
fent ús de les competències que li atribueixen els ERGI, la Mesa del Parlament 

Acorda: 
Nomenar Olga Tàpias Sánchez funcionària interina arxivera del Parlament de 

Catalunya (grup A1, nivell 13), amb efectes des de la data de la presa de possessió.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un 

recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes 
a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que dispo-
sen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procedi-
ment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la 
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