PARLAMENT DE CATALUNYA

Concurs oposició lliure per a proveir cinc places d'uixer o uixera del Parlament de
Catalunya
(Tram. 501-00008/12)
TRIBUNAL QUALIFICADOR
APROVACIÓ DE LA LLISTA D'ESPERA
El tribunal qualificador del concurs oposició lliure per a proveir cinc places d'uixer o uixera
del Parlament de Catalunya, en la sessió tinguda el dia 27 d'abril de 2021, d'acord amb la
base 10.7 de la convocatòria, aprova una llista d'espera que s'adjunta com a annex.
Els aspirants aprovats que no han estat proposats per a ésser nomenats funcionaris,
d'acord amb el nombre de vacants, i que en el conjunt del concurs oposició han obtingut
una puntuació inferior, com a màxim, en cinc punts respecte a la puntuació del darrer
candidat o candidata proposat per a ésser nomenat funcionari o funcionària de carrera,
s'incorporen, d'acord amb l'ordre de puntuació obtinguda en el conjunt de l'oposició, en
una llista d'espera per a proveir, si escau, temporalment les vacants que es consideri
necessari cobrir.
En el cas que es doni aquesta necessitat, la selecció s'ha de fer entre els cinc primers
candidats de la llista, mitjançant una entrevista per a comprovar l'adequació dels mèrits
de cadascun dels candidats a les funcions de la plaça que s'ha de proveir.
Aquesta llista té una vigència de dos anys des de la data en què el tribunal fa la proposta
de nomenament de funcionaris.
De conformitat amb el que disposa la base 13.2 de la convocatòria, contra els actes del
tribunal qualificador es pot interposar un recurs d'alçada davant la Mesa del Parlament en
el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de publicació de l'acord, segons el
que disposen els articles 121 i 122 de la llei 39/2015, d'l d'octubre, del procediment
adrTHpistratiU'Pomú de les administracions públiques.
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-erran Domínguez García
Secretari del Tribunal
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Annex

LLISTA D'ESPERA
Uixers. Torn lliure

COGNOMS I NOM
1 Font Vinyes , Àngels
2 Bell Casanova , Claudia
3 Gutiérrez González , Julio Luis
4 Tortosa Barea , Andrés
5 Serra Vázquez , Jordi
6 Pardo Casademont, Salvi
7 Xirau Riambau , Sara
8 Morató Pérez , Ferran
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