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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 liiure per a proveir dues piaces de lletrat o lletrada del 
Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya 

TRIBUNAL QUALIFICADOR 

El tribunal qualificador del concurs oposició lliure per a proveir dues places de lletrat o lletrada del Parlament 
de Catalunya (BOPC núm. 102, del 15 de juny de 2018), s'iia reunit al Palau del Parlament, el dia 16 de maig 
de 2019 i ha acordat convocar els aspirants a la lectura de la segona prova, que tindrà lloc el dia 6 de juny de 
2019, a partir de les 10 Inores, per crida individual, d'acord amb l'ordre d'actuació a què fa referència la base 
7.4.5 de la convocatòria, determinat per la Resolució GAH/86/2018, del 25 de gener, del Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per la qual es dona 
publicitat al resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els 
processos selectius de l'any 2018 (lletra G). 

CONVOCATÒRIA LECTURES DE LA SEGONA PROVA 

Totes les lectures tindran lloc a la sala 1, situada en la la planta, del Palau del Parlament (Parc de la 
Ciutadella, 08003 Barcelona). 

Dijous, 6 de juny de 2019 

SESSIÓ DE MATÍ 

10.00 hores Marsan Raventós, Clara 

11.30 hores Núñez Martínez, Mario 

SESSIÓ DE TARDA 

15.30 hores Pino IVIauri, Lidia 

17.00 hores Colom Nart, Aranzazu 

Contra l'acord del tribunal qualificadores pot interposar un recurs d'alçada davant la Mesa del Parlamenten 
el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de la publicació de l'acord, segons el que disposen els 
articles 121 i 122 de la Llei de l'Estat 39/2015, de l'I d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

Palau del Parlament, 20 de maig de 2019 PUBLICAT 
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Esther Andreu Fornós 
Secretària del tribunal 
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