
 

Concurs per a proveir temporalment el lloc de responsable d'acció exterior i 

cooperació interparlamentària de l’Oficina d'Acció Exterior, de Cooperació 

Interparlamentària i de Relacions amb la Unió Europea del Parlament de 

Catalunya 
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Atès que s’ha detectat un error en la base 9.3 de la convocatòria, us donem trasllat de la 

correcció d’errades publicada avui, 11 d’octubre del 2021, en el Butlletí Oficial del 

Parlament núm. 127, relativa a l’inici del termini per presentar l’informe que estableix la 

base 10.5 de la convocatòria. 

 

«Una vegada publicada la llista definitiva d’admesos i exclosos, els aspirants han de 

presentar l’informe que estableix la base 10.5 per correu electrònic al Departament de 

Recursos Humans del Parlament (oposicions@parlament.cat), dins el termini de deu dies 

naturals a comptar de l’endemà de la publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos.»  

 

 

mailto:oposicions@parlament.cat
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501-00004/13

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 102)

En la pàgina 40 del BOPC 102, en la base 9.3,
on hi diu:
«Una vegada publicada la valoració de mèrits, els aspirants han de presentar l’in-

forme que estableix la base 10.5 per correu electrònic al Departament de Recursos 
Humans del Parlament (oposicions@parlament.cat), dins el termini de deu dies na-
turals a comptar de l’endemà de la publicació de la valoració de mèrits.» 

hi ha de dir: 
«Una vegada publicada la llista definitiva d’admesos i exclosos, els aspirants han 

de presentar l’informe que estableix la base 10.5 per correu electrònic al Departa-
ment de Recursos Humans del Parlament (oposicions@parlament.cat), dins el termi-
ni de deu dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de la llista definitiva 
d’admesos i exclosos.» 
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