BOPC 5
25 de març de 2021

Acorda:

1. Aprovar la llista definitiva 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 (BOPC 773, del 30 de desembre de 2020).
2. Fer pública la llista definitiva a què fa referència el punt 1 al tauler d’anuncis
del Parlament (parc de la Ciutadella, s/n, 08003 Barcelona) i al lloc web del Parlament (https://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html).
La llista es farà pública en la mateixa data de la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.
La publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i
l’exposició de les llistes als llocs que s’indiquen en l’apartat 2 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 administratiu comú de les administracions públiques.
Contra aquest acord, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà que hagi estat publicat o notificat, segons el que disposen els articles
123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà d’haver estat publicat o notificat.
Igualment, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 23 de març de 2021
Xavier Muro i Bas, secretari general

Concurs per a proveir temporalment un lloc de treball de consultor
tècnic o consultora tècnica del Departament d’Informàtica i
Telecomunicacions del Parlament de Catalunya
501-00012/12
NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR
Acord: Mesa del Parlament, 23.03.2021

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 23 de març de 2021, de conformitat amb la base sisena del concurs per a proveir temporalment un lloc de treball de consultor tècnic o consultora tècnica del Departament d’Informàtica i Telecomunicacions del Parlament de Catalunya (BOPC 773, del 30 de desembre de
2020), ha designat com a membres de la comissió tècnica d’avaluació les persones
següents:
President:
Xavier Muro i Bas, secretari general.
Vocals:
Gemma Menéndez Cahué, cap del Departament d’Informàtica i Telecomunicacions.
Joan Ramon Fibla Sancho, en representació del personal del Parlament.
Carme Martín Escofet, professora del Departament d’Enginyeria de Serveis i
Sistemes d’Informació de la Facultat d’Informàtica de Barcelona, de la Universitat
Politècnica de Catalunya.
4.90.10. Càrrecs i personal
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Jordi Mas Parareda, cap de la Unitat de Desenvolupament i Operacions del Servei d’Informàtica de la Universitat Pompeu Fabra.
Palau del Parlament, 23 de març de 2021
Xavier Muro i Bas, secretari general

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
NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR
Acord: Mesa del Parlament, 23.03.2021

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 23 de març de 2021, de conformitat amb la base sisena 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 (BOPC 773, del 30 de desembre de 2020), ha designat com a membres de la comissió tècnica d’avaluació les persones següents:
President:
Xavier Muro i Bas, secretari general.
Vocals:
Gemma Menéndez Cahué, cap del Departament d’Informàtica i Telecomunicacions.
Laura Orenga Gaya, en representació del personal del Parlament.
Carme Martín Escofet, professora del Departament d’Enginyeria de Serveis i
Sistemes d’Informació de la Facultat d’Informàtica de Barcelona, de la Universitat
Politècnica de Catalunya.
Jordi Mas Parareda, cap de la Unitat de Desenvolupament i Operacions del Servei d’Informàtica de la Universitat Pompeu Fabra.
Palau del Parlament, 23 de març de 2021
Xavier Muro i Bas, secretari general

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
NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR
Acord: Mesa del Parlament, 23.03.2021

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 23 de març de 2021, de conformitat amb la base sisena 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 exer4.90.10. Càrrecs i personal
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