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Us trameto la resolució per tal que la feu arribar a la comissió parlamentària que
correspongui per al seu estudi i coneixement.
Així mateix, us demano que trameteu als diferents grups parlamentaris el document adjunt, per tal que puguin analitzar les recomanacions que hi consten.
Us agraeixo la col·laboració,
Barcelona, 27 d’abril de 2017
Rafael Ribó, síndic
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Concurs oposició lliure per a proveir set places de l’escala general
d’administrador o administradora del Cos d’Administradors
Parlamentaris del Parlament de Catalunya
501-00002/11
AMPLIACIÓ DEL NOMBRE DE PLACES

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 16 de maig de 2017, ha acordat
d’ampliar en una plaça més el nombre de places convocades en el 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 (Acord de la
Mesa del Parlament, del 28 de febrer de 2017), les quals en lloc de sis passen a ésser set.
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 publicat o notificat, segons el que disposen 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, 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 publicat o notificat.
Igualment, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 16 de maig de 2017
El secretari general, Xavier Muro i Bas
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