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dia 23 de setembre fins al 25 de setembre de 2021, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament el vicepresident i conseller de
Polítiques Digitals i Territori.
Ben cordialment,
Barcelona, 21 de setembre de 2021
Pere Aragonés i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya
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Concurs oposició lliure per a proveir un lloc de treball de tècnic
o tècnica de manteniment del Parlament de Catalunya
501-00001/13
LLISTA PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS, AMB
LA INDICACIÓ DELS ASPIRANTS EXEMPTS DE FER LA PROVA DE
CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

Resolució

Del 27 de setembre de 2021, per la qual 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 d’un
concurs oposició lliure per a proveir un lloc de treball de tècnic o tècnica de manteniment del Parlament de Catalunya (BOPC 88, del 21 de juliol de 2021).
Atès el que estableixen les bases 3, 6.1 i 6.2 de la convocatòria del concurs oposició lliure per a proveir un lloc de treball de tècnic o tècnica de manteniment del
Parlament de Catalunya, aprovada per la Mesa del Parlament per mitjà d’un acord
adoptat en la sessió del 13 de juliol de 2021,
Resolc:

1. Llista provisional d’admesos i exclosos
Aprovar 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 del concurs oposició lliure per a proveir un lloc de treball
de tècnic o tècnica de manteniment del Parlament de Catalunya.
La llista es farà pública al tauler d’anuncis del Parlament de Catalunya (parc de
la Ciutadella s/n, 08003 Barcelona) i a la pàgina web del Parlament següent: https://
www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html, en la mateixa
data de la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.
2. Termini d’esmena
Els aspirants tenen un termini de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà de la
publicació de la resolució en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, per a
formular les reclamacions que creguin pertinents davant la Direcció de Govern Interior, 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, d’acord
amb el que disposa l’article 68 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Si els aspirants no esmenen en aquest termini el defecte imputable a ells que
n’hagi motivat l’exclusió, s’entendrà que desisteixen de participar en les proves selectives. Les esmenes s’han de trametre per correu electrònic a l’adreça oposicions@
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parlament.cat (en aquest cas, s’emetrà un justificant de recepció com a prova del registre).
3. Notificació als interessats
La publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 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.
4. Recursos
Contra aquesta resolució, les persones interessades poden interposar un recurs
d’alçada davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà que hagi estat publicada, de conformitat amb el que estableix l’article 121 de la
Llei de l’Estat 39/2015.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2021
Ferran Domínguez García, director de Govern Interior
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