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CÀRRECS I PERSONAL
PARLAMENT DE CATALUNYA
ACORD de la Mesa del Parlament, de nomenament de cinc funcionaris uixers del Parlament de Catalunya.
De conformitat amb el que estableixen les bases 1.1 i 12 de la convocatòria del concurs oposició lliure per a
proveir cinc places d'uixer o uixera del Parlament de Catalunya (BOPC 640, 07.07.2020; DOGC 8171,
07.07.2020).
D'acord amb la proposta del 27 d'abril de 2021 del tribunal qualificador, de nomenament dels aspirants que
han superat el procés selectiu, i la verificació duta a terme per la Direcció de Govern Interior - Departament de
Recursos Humans de la concurrència dels requisits i les condicions que estableixen les bases de la
convocatòria.
La Mesa del Parlament de Catalunya, de conformitat amb el que disposa la base 12.1 i 2 de la convocatòria,

ACORDA:

Nomenar funcionaris uixers del Parlament de Catalunya els candidats que figuren en l'annex d'aquest acord.
Els funcionaris nomenats disposen d'un període de trenta dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació
del nomenament en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, per a prendre possessió del càrrec.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, d'acord
amb el que estableixen 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, un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà d'haver estat publicat en el Butlletí Oficial del
Parlament de Catalunya, o bé 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 en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya o notificat a la persona
interessada, d'acord amb l'article 46 de la Llei de l'Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la
defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 11 de maig de 2021

Xavier Muro i Bas
Secretari general

Annex

Candidats proposats per a ésser nomenats funcionaris de carrera, per ordre de puntuació:
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Cognoms i nom

Muntané Jiménez, Guillem
Muñoz García, Francisco
Millan Coletas, Jordi Josep
Reyes Lozano, Manuel
Garrido Ballester, Jordi

(21.131.097)
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