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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
CONVOCATÒRIA DEL PRIMER EXERCICI DE LA PRIMERA PROVA

Tribunal Qualificador

El tribunal qualificador del concurs oposició lliure per a proveir sis places de
l’escala general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris (BOPC 358, del 16 de març de 2017), en la sessió tinguda el 15 de maig de
2017, ha acordat de convocar el primer exercici de la primera prova (qüestionari) el
17 de juny de 2017.
El lloc de realització de la prova serà:
L’Escola d’Administració Pública de Catalunya
Carrer de Girona, 20
08010 Barcelona
Els aspirants s’hauran de presentar en el lloc de realització de la prova a les
9.30 h i hauran d’anar proveïts d’un bolígraf de tinta de color negre i un corrector
líquid de color blanc. A partir de les 9.45 h prèvia acreditació de l’original del seu
DNI, passaport o carnet de conduir, els aspirants entraran a l’aula corresponent.
La prova començarà a les 10 h.
Contra l’acord 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 la publicació de l’acord, segons el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei
de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Palau del Parlament, 15 de maig de 2017
Begoña Benguría i Calera, secretària del tribunal

Concurs per a proveir temporalment dos llocs de treball d’analista
programador o analista programadora i un lloc de treball d’analista
administrador o analista administradora de portals d’informació del
Parlament de Catalunya
501-00003/11
CONVOCATÒRIA
Acord: Mesa del Parlament, 16.05.2017

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 16 de maig de 2017, ha convocat
un concurs per a proveir temporalment dos llocs de treball d’analista programador
o analista programadora i un lloc de treball d’analista administrador o analista administradora de portals d’informació del Parlament de Catalunya, grup A2, nivell
9, d’acord amb el que estableixen els articles 38, 51, 52, 59 i 60 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya i el que estableix l’article 20.1
de l’Acord sobre les condicions de treball del personal del Parlament per als anys
2008-2011, d’acord amb la normativa corresponent sobre la funció pública de la Generalitat de Catalunya.
4.90.10. Càrrecs i personal
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