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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

NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR

Acord: Mesa del Parlament, 26.10.2021

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 26 d’octubre de 2021, de con-

formitat amb la base 7 del concurs oposició lliure per a proveir un lloc de treball 
de tècnic o tècnica de manteniment del Parlament de Catalunya, ha designat, per a 
formar part del tribunal qualificador d’aquesta convocatòria, els membres següents: 

Membres titulars: 
Presidenta: 
– Assumpta Escarp Gibert, vicepresidenta segona del Parlament.

Vocals: 
– Esther Andreu Fornós, secretària general.
– Christian Puig García, per raó de la seva especialització.
– Juan Antonio García-Alzórriz Pardo, professor del Departament d’Enginyeria 

Elèctrica, a proposta de l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est de la Universitat Po-
litècnica de Catalunya.

– Ricard Nogués i Parra, professional a proposta del Col·legi d’Enginyers 
 Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.

Membres suplents: 
Presidenta: 
– Alba Vergés i Bosch, vicepresidenta primera del Parlament.

Vocals: 
– Maria Beascoa Amat, cap d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat.
– Blai Lliso García, per raó de la seva especialització.
– Beatriz Giraldo Giraldo, professora del Departament d’Enginyeria de Siste-

mes, Automàtica i Informàtica Industrial, a proposta de l’Escola d’Enginyeria de 
Barcelona Est de la Universitat Politècnica de Catalunya.

– Fèlix Duran i Passola, professional a proposta del Col·legi d’Enginyers  Graduats 
i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.

De conformitat amb el que disposa l’article 55.2 dels Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya, Ferran Domínguez García, com a director 
de Govern Interior, o el funcionari o funcionària que proposi, actuarà com a secre-
tari, amb veu i sense vot.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2021
Esther Andreu Fornós, secretària general

LLISTA DEFINITIVA D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS, AMB LA INDICACIÓ 

DELS ASPIRANTS EXEMPTS DE FER LA PROVA DE CONEIXEMENTS DE 

LLENGUA CATALANA

Acord: Mesa del Parlament, 26.10.2021

Secretaria General
Per resolució de la Direcció del Departament de Recursos Humans, del 27 de 

setembre de 2021 (BOPC 118, del 29 de setembre de 2021), es va acordar aprovar i 
fer pública la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, amb la indicació dels 
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aspirants exempts de fer la prova de coneixements de llengua catalana, correspo-
nent 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 que ha transcorregut el termini per a formular les reclamacions destinades 
a esmenar els errors que s’hagin pogut produir, o per a esmenar els defectes o adjun-
tar la documentació preceptiva que hagi motivat l’exclusió d’algun aspirant, d’acord 
amb el punt 2 de la resolució esmentada.

Un cop resoltes les reclamacions presentades sobre la llista provisional d’aspi-
rants admesos i exclosos, dins el termini establert.

Atès el que estableix la base 6.3 de la convocatòria del concurs oposició per a 
proveir un lloc de treball de tècnic o tècnica de manteniment del Parlament de Cata-
lunya, aprovada per la Mesa del Parlament per mitjà d’un acord adoptat en la sessió 
del 13 de juliol de 2021 (BOPC 88, del 21 de juliol de 2021).

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 
1. Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, amb la indicació 

dels aspirants exempts de fer la prova de coneixements de llengua catalana, corres-
ponent 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).

2. Fer pública la llista definitiva a què fa referència el punt 1 al tauler d’anuncis 
del Parlament (parc de la Ciutadella, s/n, 08003 Barcelona) i al lloc web del Parla-
ment (https://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html). 
La llista es farà pública en la mateixa data de la publicació d’aquest acord en el But-
lletí Oficial del Parlament de Catalunya.

La publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i 
l’exposició de les llistes als llocs que s’indiquen en l’apartat 2 substitueixen la noti-
ficació 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 ad-
ministracions públiques.

Contra aquest acord, les persones interessades poden interposar un recurs potes-
tatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a comptar 
de l’endemà que hagi 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 adminis-
tratiu 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 es-
tat publicat o notificat.

Igualment, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin 
convenient per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2021
Esther Andreu Fornós, secretària general

https://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html



