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Concurs específic per a proveir definitivament un lloc de treball de tècnic jurídic 
o tècnica jurídica en matèria de recursos humans del Departament de Recursos 
Humans del Parlament de Catalunya, obert a mobilitat per als funcionaris de 
carrera de les administracions públiques catalanes 

(500-00004/13) 

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES 

Per resolució de la Direcció de Govern Interior, del 14 d'octubre de 2021, es va aprovar i 
fer pública la Mista provisional de persones admeses i excloses amb indicació de les 
persones exemptes de fer la prova de català, corresponent al concurs específic per a 
proveir definitivament un lloc de treball de tècnic jurídic o tècnica jurídica en matèria de 
recursos humans del Departament de Recursos Humans del Parlament de Catalunya (BOPC 
102, del 6 de setembre 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 esmenar els defectes o adjuntar la documentació 
preceptiva que n'hagi motivat l'exclusió d'algun aspirant, d'acord amb la resolució 
esmentada. 

Atès el que estableix la base 6.3 de la convocatòria del concurs específic per a proveir 
definitivament un lloc de treball de tècnic jurídic o tècnica jurídica en matèria de recursos 
humans del Departament de Recursos Humans del Parlament de Catalunya, la Direcció de 
Govern Interior aprova i fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses a la 
convocatòria: 

Aspirants admesos/es 

Nom 
Martínez de Blas , Elena 
Martínez Mariné , Elisabet 
Suris Jordà , Isabel 

Prova de llengua catalana 
Exempta 
Exempta 
Exempta 

Aspirants exclosos/es Motius d'exclusió 

Cabré Esterlich , Ernest 
Lanaspa Puyal , Óscar 

No ser funcionari del grup de titulació requerit 
No ser funcionari del grup de titulació requerit 

La publicació d'aquesta resolució en el tauler d'anuncis i a la pàgina web del Parlament 
substitueix la notificació als interessats, de conformitat amb el que estableix l'article 45.1.b 
de la Llei de l'Estat 39/2015, de I'l d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
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Contra aquesta resolució, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada 
davant la Mesa del Parlament en el termini d'un mes a comptar de l'endemà d'haver estat 
publicats en el tauler d'anuncis del Parlament, segons el que disposen els articles 121 i 122 
de la Llei de l'Estat 39/2015, de I'l d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

e novembre de 2021 del Par/ament 

Ferran Domínguez García 
Director de Govern Interior 
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