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4.90.10.

Càrrecs i personal

Concurs oposició de promoció interna per a proveir cinc places
de l’escala general d’administrador o administradora del Cos
d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya
500-00011/11
CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 345)

En el BOPC 345, a la pàgina 69, en el punt 18 del temari que figura en l’annex,
On hi diu:
«Recurs ordinari i recurs de revisió.»
Hi ha de dir:
«Recurs d’alçada, recurs potestatiu de reposició i recurs extraordinari de revisió.»

Concurs oposició lliure per a proveir dues places d’arxiver o arxivera
del Parlament de Catalunya
501-00001/11
LLISTA DEFINITIVA D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS, AMB LA INDICACIÓ
DELS ASPIRANTS EXEMPTS DE FER LA PROVA DE CONEIXEMENTS DE
LLENGUA CATALANA
Acord: Mesa del Parlament, 04.04.2017

Acord

Per resolució de la cap del Departament de Recursos Humans, de 15 de març de
2017 (BOPC 360, de 17 de març de 2017), s’aprova i es fa pública la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, amb la indicació dels aspirants exempts de fer la
prova de coneixements de llengua catalana, corresponent a la convocatòria concurs
oposició lliure per a proveir dues places d’arxiver o arxivera del Parlament de Catalunya (BOPC 336, de 20 de febrer de 2017).
Atès que ha transcorregut el termini per a formular les reclamacions 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, previst en el punt 2
de la Resolució esmentada;
Atès el que estableix la base 5.3 de la convocatòria de concurs oposició lliure per
a proveir dues places d’arxiver o arxivera del Parlament de Catalunya, aprovada per
la Mesa del Parlament per mitjà d’un acord adoptat en la sessió del 14 de febrer de
2017 (BOPC 336, de 20 de febrer de 2017),
En ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del règim i el govern interiors
del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament
Acorda

1. Aprovar i fer pública la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, i dels
aspirants que han de fer la prova de coneixements de llengua catalana, corresponent
a la convocatòria de concurs oposició lliure per a proveir dues places d’arxiver o arxivera del Parlament de Catalunya (BOPC 336, de 20 de febrer de 2017).
2. De conformitat amb la base 5.3 de la convocatòria, les llistes definitives d’admesos i exclosos s’han de publicar, un cop aprovades per la Mesa, en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i també s’han de fer publiques en el tauler
d’anuncis del Parlament i en el web del Parlament (http://www.parlament.cat/web/
actualitat/concursos-oposicions/index.html).
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3. La publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya
i l’exposició de les llistes als llocs que s’indiquen a l’apartat 2 substitueix la notificació als interessats, 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, els interessats poden interposar un recurs potestatiu de reposició, davant la Mesa del Parlament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publicades o notificades, segons el que disposen els articles 123 i
124 de la Llei 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 publicades o notificades.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.
Barcelona, 4 d’abril de 2017
Xavier Muro i Bas, secretari general
Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, amb la indicació dels
aspirants exempts de fer la prova de coneixements de llengua catalana
Persones admeses

Prova de llengua catalana

Cognoms i nom
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Abarca Peris, Ferran

Exempt

Basagaña Farrés, Miriam

Exempta

Bello Ruiz, Maria Josep

Exempta

Biescas Socias, Cristina

Exempta

Boladeras Iglesias, Jaume

Exempt

Colás Ayllón, Natalia

Exempta

Coma Cobos, Maria

Exempta

Cunties Farràs, Roger

Exempt

Fernández-Valera Hernández, Daniel

Exempt

Garcia Llecha, David

Exempt

Ginesta Vilà, Josep

Exempt

Grimau Ferrer, Sergi

Exempt

Hiraldo Naranjo, Francisco Javier

Exempt

Larrègle Gilabert, Pedro Alberto

Exempt

Martin Molins, Aleix

Exempt

Meinhardt Llopis, Carla

Exempta

Molí Seriola, Anna

Exempta

Muñoz Martínez, Natalia

Exempta

Orenga Gaya, Laura

Exempta

Pi Domínguez, Luis

Exempt

Piedrafita Francos, Olga

Exempta

Piquero Félez, Brígida

Exempta

Ponce Lozano, Sandra

Exempta

Portet Capdevila, Maria Roser

Exempta

Pujadas Alex, Albert

Exempt

Pujol Olmos, Clàudia

Exempta

Raimundez Kuhlmann, Ana Lis

Exempta

Regadera López, Andrea

Exempta

Redondo García, Esther

Exempta

Rodríguez Pozo, Elisabet

Exempta

Royo Codinachs, Diana

Exempta
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Cognoms i nom
Ruiz Álvarez, Asunción Ángeles

Exempta

Sabaté Gallego, Jordina

Exempta

Serra Torrent, Maria Àngela

Exempta

Serrano Seoane, Yolanda

Exempta

Téllez Rodero, Núria

Exempta

Ten Gotés, Anna

Exempta

Vieson Barris, Nil

Exempt

Vilanova Murillo, Maria Antònia

Exempta

Viñas García Falces, Berta

Exempta

Persones excloses
Cognoms i nom

Motius d’exclusió

Castro Navarro, Lara

B

Motius d’exclusió:
B: Per manca de fotocòpia confrontada de la titulació requerida

Concurs oposició lliure per a proveir sis places de l’escala general
d’administrador o administradora del Cos d’Administradors
Parlamentaris del Parlament de Catalunya
501-00002/11
CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 358)

En el BOPC 358, a la pàgina 146, en el tema 18 del temari que figura en l’annex
On hi diu:
«Recurs ordinari i recurs de revisió.»
Hi ha de dir:
«Recurs d’alçada, recurs potestatiu de reposició i recurs extraordinari de revisió.»
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