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Concurs oposició per a proveir tres places de lingüista del Cos de 
Lingüistes del Parlament de Catalunya
501-00011/12

LLISTA PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS

Resolució
De l’1 de març de 2021, per la qual s’aprova i es fa pública la llista provisional 

d’aspirants admesos i exclosos, corresponent a la convocatòria de concurs oposició 
per a proveir tres places de lingüista del Cos de Lingüistes del Parlament de Catalu-
nya (BOPC 773, del 30 de desembre de 2020).

Atès el que estableixen les bases 3, 5.1 i 5.2 de la convocatòria de concurs opo-
sició per a proveir tres places de lingüista del Cos de Lingüistes del Parlament de 
Catalunya, aprovada per la Mesa del Parlament per mitjà d’un acord adoptat en la 
sessió del 21 de desembre de 2020,

Resolc: 
1. Llista provisional d’admesos i exclosos
Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos corresponent a la 

convocatòria de concurs oposició per a proveir tres places de lingüista del Cos de 
Lingüistes del Parlament de Catalunya.

La llista es farà pública al tauler d’anuncis del Parlament de Catalunya (parc de 
la Ciutadella s/n, 08003 Barcelona) i a la pàgina web del Parlament següent: 

https://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html, en la 
mateixa data de la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial del Parlament 
de Catalunya.

2. Llista d’admesos condicionals
A la llista provisional d’admesos i exclosos hi apareix, a més, la categoria «adme-

sos condicionals», que correspon a aspirants que han al·legat la titulació requerida, 
d’acord amb la base 3.4.b, però sense acreditar l’«especialització en llengua catalana» 
exigida per la base 2.1.c. En aquests casos, els candidats són admesos amb la condi-
ció que aportin la documentació necessària per a acreditar l’especialització requeri-
da, amb la finalitat de garantir el mateix tracte a tots els aspirants.

3. Termini d’esmena
Els aspirants admesos condicionals i exclosos disposen d’un termini de deu dies 

hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Ofi-
cial del Parlament de Catalunya, per a esmenar els defectes que n’hagin motivat 
l’admissió condicional, omissió o exclusió.

Tota la documentació s’ha d’enviar en alguna de les formes establertes per l’arti-
cle 16.4 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administra-
tiu comú de les administracions públiques. Amb la finalitat d’agilitar els tràmits, es 
recomana de fer-ho per correu electrònic, en format d’imatge o PDF, a

rrhh@parlament.cat (en aquest cas, s’emetrà un justificant de recepció com a pro-
va del registre).

4. Llista definitiva
En el cas que els aspirants no presentin la documentació requerida dins el termi-

ni d’esmena i en la forma establerta, o si després d’examinar la documentació que 
aportin es dedueix que no compleixen els requisits exigits, s’inclouran a la llista de-
finitiva d’aspirants exclosos del procés selectiu.
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La llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos es farà pública al tauler d’anun-
cis del Parlament de Catalunya (parc de la Ciutadella s/n, 08003 Barcelona) i a la 
pàgina web del Parlament següent: 

https://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html.

5. Sol·licitud d’informació
Les sol·licituds d’informació o d’aclariment de dubtes relatius al contingut 

d’aquesta resolució es poden adreçar al correu electrònic de la seu del tribunal: 
rrhh@parlament.cat.

6. Notificació als interessats
La publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial del Parlament de Cata-

lunya substitueix la notificació als interessats, de conformitat amb el que estableix 
l’article 45.1.b de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment admi-
nistratiu comú de les administracions públiques.

7. Recursos
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’ende-
mà que hagi estat publicada, de conformitat amb el que estableix l’article 121 de la 
Llei de l’Estat 39/2015.

Palau del Parlament, 1 de març de 2021
Ferran Domínguez García, Direcció del Departament de Recursos Humans
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