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PARLAMENT DE CATALUNYA
Departament de Recursos Humans

Concurs específic per a proveir definitivament un lloc de treball de tècnic o tècnica
de seguretat social i nomines de l'Oídoria de Comptes i Tresoreria del Parlament
de Catalunya, obert a mobilitat per ais funcionaris de carrera de les
administracions publiques catalanes
(500-00002/13)
LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES
Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció de Govern Interior fa
pública la llista provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria del concurs
específic per a proveir definitivament un lloc de treball de tècnic o tècnica de seguretat social
i nòmines de l'Oïdoria de Comptes i Tresoreria del Parlament de Catalunya (BOPC 102, de
setembre de 2021):

Aspirants admesos/es
Nom
Marín Gurrea , Fernando
Martínez de Blas , Elena
Salvadó Cedó , Maria del Carme

Prova de llengua catalana
Exempt
Exempta
Exempta

Aspirants exclosos/es

Motius d'exclusió

Canadell Gallach , Sílvia
Lanaspa Puyal, Óscar
Martínez Oliva , Maria Araceli
Rivas Forradellas , Maria Neus

A, B
A
A
A

Motius d'exclusió;
A:
B:

No ser funcionan o funcionària de carrera del grup de titulació requerit
No complir el requisit de titulació

Els aspirants tenen un termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà de fer-se pública
aquesta resolució per a formular davant la Direcció de Govern Interior les reclamacions que
creguin pertinents destinades a esmenar els errors o els defectes que s'hagin pogut produir
i per a adjuntar la documentació no presentada que n'hagi motivat l'exclusió. En el cas que
els aspirants no esmenin en aquest termini el defecte imputable a ells que n'hagi motivat
l'exclusió, s'entendrà que desisteixen de participar en el procés selectiu. Les esmenes
s'hauran de trametre per correu electrònic foposicions®pariament.catl.
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d'octubre de 2021

1 5 OCT. 2021
,4^
•<

%

Ferran Domínguez García
Director de Govern Interior
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