PARLAMENT D B CATALUNYA

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

501-00014/12
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 de tècnic o tècnica d'explotació de
sistemes 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.
Palau del Parlament,

de febrer de 2021
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PERSONES ADMESES
Cognoms, Nom

Prova de llengua catalana

Casanovas Ruano , Ricard

Exempt

Castro Santero , Juan

Exempt

González Castillo , Ramón Francisco

Exempt

Maña Alvarez , David

No exempt

Mantaras Parido , Carlos

Exempt

Montoya Lasala , Jordi

Exempt

Murillo Borràs , Jordi

Exempt

Padilla Rojas , David

No exempt

Pallejà Quintana , Arnau

Exempt

Simón Miguel , Albert

Exempt

Tarragó Delclòs , Eduard

No exempt
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