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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

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

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, 09.05.2017

Secretaria General 
Per resolució de la cap del Departament de Recursos Humans, del 19 d’abril de 

2017 (BOPC 391, del 21 d’abril de 2017), es va aprovar i es va fer 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 convocatò-
ria del concurs oposició lliure per a proveir sis places de l’escala general d’adminis-
trador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de 
Catalunya (BOPC 358, del 16 de març 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 hagi motivat l’exclusió d’algun aspirant, establert en 
el punt 2 de la resolució esmentada; 

Atès el que estableix la base 5.3 de la convocatòria del 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, aprovada per la Mesa 
del Parlament per mitjà d’un acord adoptat en la sessió del 28 de febrer de 2017 
(BOPC 358, del 16 de març de 2017),

En l’ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del règim i el govern inte-
riors 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 del concurs oposició lliure per a proveir sis places de l’escala ge-
neral d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del 
Parlament de Catalunya (BOPC 358, del 16 de març de 2017).

2. De conformitat amb la base 5.3 de la convocatòria, les llistes definitives d’ad-
mesos i exclosos s’han de publicar, un cop aprovades per la Mesa, en el Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya, i hi han de constar el nom i els cognoms dels 
candidats, a més del motiu o els motius d’exclusió, si s’escau. Aquestes llistes també 
s’han de fer públiques en el tauler d’anuncis del Parlament i en el web del Parlament 
(http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html).

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 en l’apartat 2 substitueix la noti-
ficació als interessats, establerta per 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 re-
posició davant la Mesa del Parlament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
d’haver estat publicat o notificat, 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 adminis-
tracions públiques, o directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala 
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Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el ter-
mini 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.

Barcelona, 9 de maig 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

Cognoms i nom Prova de llengua catalana

Alarcón Morales, Nancy Ely Exempta

Albert Varela, Laia Exempta

Alonso Coca, Mònica No exempta

Álvarez Tutusaus, M. Àngels Exempta

Arona Solé, Pau Exempt

Artís Gené, Magalí Exempta

Ayats Maynou, Montserrat Exempta

Bailera Franco, Alba Exempta

Balaguer Blanco, Roger Exempt

Ballesteros Balbastre, Maria Teresa Exempta

Barral Fernàndez, Rosa Maria Exempta

Barrial Perea, Laura Exempta

Beltran Borrego, Ramon Exempt

Bergua Cortada, Xavier Exempt

Berguedà Pujol, Carlota Exempta

Bertran Claramunt, Cristina Exempta

Bertran Fita, Magdalena Exempta

Blázquez Rabadán, Gema María Fátima Exempta

Bofarull Marquès, Eva Exempta

Bosch Solà, Ignasi Exempt

Bravo Mellado, Yolanda Exempta

Busquets Gutiérrez, Eva Exempta

Caballero Gómez, María Luz Exempta

Cairó Llobell, Lídia Exempta

Calafell Vegas, Isis Exempta

Calvet Pagès, Eva Exempta

Campos Abad, Roser Exempta

Candel Soley, Laura Exempta

Cañellas Boltà, Maria Montserrat Exempta

Cano Miret, Pere Exempt

Carreras Rodríguez, Elisabeth Exempta

Carreras Ventura, Irene Exempta

Casas Nielles, Rafel No exempt

Castillo Palacio, Nydia Exempta

Castillo Santoro, Alexis Exempt

Clemente Vives, Laura Esther No exempta

Codina Aymerich, Sara Exempta

Codina Méndez, Esther Exempta

Coll Ribó, Lourdes Exempta

Coll Solans, Maria Teresa Exempta

Coll Solans, Montserrat Exempta

Cortés Carrégalo, Sara Exempta
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Cognoms i nom Prova de llengua catalana

Costa Miralbell, Susagna Exempta

Crespo Fraile, Victoria Aida Exempta

Cruz Barros, María Teresa Exempta

Cudinachs Herrera, Raül Exempt

Cuquejo Varela, Corona Exempta

de Andrés González, Marc Exempt

de Bolós Julià, Elena Exempta

de San Cristóbal Lozano, Laura Exempta

Díaz Algarín, Rosa María No exempta

Espinosa Navarro, Fernando Exempt

Esteban Medina, Josep Exempt

Estela Barnet, Dolors Exempta

Expósito Agut, Montserrat Exempta

Feliu Terré, Montserrat Exempta

Fernández de Frutos, Sara Exempta

Fernández Moreno, Jorge Exempt

Fernández Parada, María Dolores Exempta

Fernández Rivas, Natividad Exempta

Font Vinyes, Maria Àngels Exempta

Fuentes García, Sergio Exempt

Gabaldà Azofra, Glòria Exempta

Galera López, Sònia Exempta

Gálvez Herrador, Laura Exempta

García Bardón, Roberto Exempt

García García, Adela Exempta

García Martí, Agnès Exempta

García Martínez, María Dolores Exempta

García Muñoz, Eliana Exempta

Garriga García, Mercedes Dolores Exempta

Gavin Fontanals, Marc Exempt

Gelpí Piera, Sònia Exempta

Gómez Royuela, Gloria Exempta

Guerrero Cruz, Christian Exempt

Guillamat Rubio, Ramon Exempt

Gutiérrez Torres, Eva Exempta

Herranz Pellejero, Miguel Ángel Exempt

Ibarz De Aso, Gemma Exempta

Isern Garzón, Míriam Núria Exempta

Izquierdo Bosque, María Isabel Exempta

Jentgen Monté, Eberhard Exempt

Junyent Dalmau, Sílvia Exempta

Lema Ballesteros, Gemma Exempta

Lleonart García, Lídia Exempta

López García, Iago Exempt

López García, Javier Exempt

López Ramos, Maria de la Esperanza Exempta

Lora Jiménez, Felisa Exempta

Maceda Álvarez, Esther Exempta

Madico Pereira, Anna Exempta

Marín Ferreres, Marta Exempta

Mariscal García, Sergio Ezequiel Exempt

Martín Miguel, Daniel Exempt

Martínez Gallardo, Nelia No exempta
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Cognoms i nom Prova de llengua catalana

Martínez Hernández, Nuria Exempta

Marzo Nicolau, Rosa Maria Exempta

Maturana Galubardas, María Carmen Exempta

Medina Abellán, Miguel Ángel Exempt

Méndez Casanova, Cristina Exempta

Méndez Romero, María José Exempta

Millan Villanueva, Carles Exempt

Monterde Molina, Núria Exempta

Montserrat Rovira, Pol Exempt

Mora Cuadra, Nuria Exempta

Morales Moreno, Albert Exempt

Muntaner Fernández, Anna Exempta

Navarro Cases, Eva Maria Exempta

Navarro Larrotcha, Roger Exempt

Nicolàs Mariné, Pedro Exempt

Nieto Criado, Vanessa Exempta

Nuet García, Jordi Exempt

Núñez Abuin, Maria Elena Exempta

Olano Salvador, Montserrat Exempta

Onrubia Dolz, María Paz Exempta

Otero Molas, Marta Exempta

Paloma Sánchez, Joan Ignasi Exempt

Palomino Toimil, Raquel Exempta

Palomino Toimil, Sara Exempta

Panadès Vila, Bernat Exempt

Pannon Bonilauri, Maria Exempta

Parera Caballero, Cristina Exempta

Peinado Ruiz, Estanislao No exempt

Pérez Tauste, Javier Exempt

Pi Domínguez, Luis Exempt

Pijuan Redondo, Clara Exempta

Piquero Félez, Brígida Exempta

Pla Colell, Teresa Exempta

Pla Cuenca, Patrícia Exempta

Portal Porcel, Carolina Exempta

Portales Romero, Gemma No exempta

Portet Sullà, Xavier Exempt

Prats Boldú, Teresa Exempta 

Prats Morilla, Imma Exempta

Puig Martínez, Mercè Exempta

Raimúndez Kuhlmann, Ana Lis Exempta

Redondo Calderón, Albert Exempt

Regadera López, Andrea Exempta

Requena Ruiz, Abraham Exempt

Ribas Domínguez, Ferran Exempt

Rius Casanova, Sara Exempta

Rius Fulquet, Marta Exempta

Roca Cano, Ingrid Exempta

Roca Solench, Olga Exempta

Rocas Camarero, Raquel Exempta 

Rodríguez Fava, Patricia Exempta

Rodríguez Gibert, Montserrat Exempta
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Cognoms i nom Prova de llengua catalana

Rodríguez Rodríguez, Carme Exempta

Roigé Vergés, Rita Exempta

Rombouts Matamala, Odile Exempta

Rovira Masana, Roger Exempt

Roviró Freixanet, Marcel Exempt

Rubio Martínez, Maria del Mar Exempta

Ruíz López, Joana Exempta

Ruíz Montalbán, Manuel Exempt

Ruiz Pelegrín, Assumpta Exempta

Ruiz Reinoso, Carme Exempta

Sabaly Balde, Aminata Exempta

Saiz Casatorres, David Jacinto Exempt

Sala Coderch, Elisabet Exempta

Sánchez Campos, María Isabel Exempta

Sánchez Milrado, Alba Maria Exempta

Sánchez Segovia, Raúl Exempt

Santaló Lloret, Pol Exempt

Santana Quílez, Milagrosa Exempta

Santano Losada, Cristina Exempta

Segura Ferrando, Moisés Exempt

Serra Aguadé, Joan Exempt 

Serra Calvó, Jordi Exempt

Serra Frau, Ferran Exempt

Serra Serra, Josep Oriol Exempt

Serra Vázquez, Jordi Exempt

Serrat Álvarez, Julia María Exempta

Suárez Pizarro, Antonio Luis Exempt

Suàrez Rovira, Marc Exempt

Suriol Busquets, Josep Exempt

Teixidó Sanjuan, Gerard Exempt

Toneu Panicot, Lluís Exempt

Toro Fernández, Sofía Exempta

Turró Ballestero, Guillermina Exempta

Tutusaus Blasco, Yolanda Exempta

Unió Puig, Llorenç Exempt

Valldaura Estévez, Rubén Josep Exempt

Vela Pérez, Mònica Exempta

Ventura Garcia, Lourdes Exempta

Vila Pérez, Josep Maria Exempt

Vilanova Orriols, Liliana Exempta

Vilches Grau, Raquel Exempta

Viñas Garcia Falces, Berta Exempta

Viscarro Estellé, Joan Frederic Exempt

Zapata Hernàndez, Judith Exempta

Persones excloses

Cognoms i nom Motius d’exclusió

Ortega Ocaña, Eva Isabel 1

Motius d’exclusió: 

1. Manca la fotocòpia confrontada del document oficial d’identitat.
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