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

Convocatòria d'un procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball 
per a cobrir temporalment les vacants dels llocs de treball d'analista 
programador o analista programadora que es produeixin al Parlament de 
Catalunya entre els exercicis del 2021 i el 2023 

501-00013/12 

LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES, AMB INDICACIÓ DE LES 
PERSONES EXEMPTES DE FER LA PROVA DE CATALÀ 

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la direcció del Departament de 
Recursos Humans fa pública la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos i dels 
aspirants exempts de fer la prova de coneixements de llengua catalana en la 
convocatòria del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per a cobrir 
temporalment les vacants dels llocs de treball d'analista programador o analista 
programadora que es produeixin al Parlament de Catalunya entre els exercicis del 2021 
i el 2023. 
Els aspirants tenen un termini de cinc dies hàbils a comptar de l'endemà de fer-se 
pública aquesta resolució per a formular les reclamacions que creguin pertinents davant 
la direcció del Departament de Recursos Humans, destinades a esmenar els errors que 
s'hagin pogut produir, o per a esmenar els defectes o adjuntar la documentació 
preceptiva que n'hagi motivat l'exclusió. En el cas que els aspirants no esmenin en 
aquest termini el defecte imputable a ells que n'hagi motivat l'exclusió, s'entendrà que 
desisteixen de participar en el procés selectiu 

Contra aquesta resolució, 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 d'haver 
estat publicats en el tauler d'anuncis del Parlament, segons el que disposen els articles 
121 i 122 de la Llei de l'Estat 39/2015, de I'l d'octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques. 
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PERSONES ADMESES 

Cognoms, Nom 
Infante Cabrera , Antonio 

Jordi Oller, Xavier 

Linares Moreno , Francesc 

Muñoz Piquer , Judit 

Paramio Luque , Rut 

Pato Estudillo , Jesús 

Vargas del Río , Roser 

Prova de llengua catalana 
Exempt 

Exempt 

Exempt 

No exempta 

Exempta 

Exempt 

Exempta 

PERSONES EXCLOSES 

Cognoms, Nom 
Tarragó Delclòs 

Motius d'exclusió 
No compleix el requisit de la base 3.1.C 

Ferran Domínguez García 
Direcció del Departament de Recursos Humans 

1 

jmfernandez
Texto escrito a máquina
Publicat el 22.02.2021


	05b.- resolucio admesos i exclosos provisional PROG
	05b.-Llista admesos i exclosos provisional PROG



