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P A R L A M E N T  D E  C A T A L U N Y A  

Concurs oposició lliure per a proveir un lloc de treball de tècnic o tècnica de 
relacions amb la Unió Europea de l'Oficina d'Acció Exterior, de Cooperació 
Interparlamentaria i de Relacions amb la Unió Europea del Parlament de 

El tribunal qualificador, en la sessió del 18 d'octubre de 2021, d'a cord amb el que 
estableixen les bases 1.8, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.2 i 10.1 de la convocatoria del concurs 
oposició per a proveir un lloc de treball de tècnic o tècnica de relacions amb la Unió 
Europea de i'Oflcina d'Acció Exterior, de Cooperació Interparlamentaria i de Relacions 
amb la Unió Europea del Parlament de Catalunya, acorda: 

1. Aprovar i fer públiques les qualificacions corresponents a la segona prova, que 
s'adjunten a l'annex I (aptes), l'annex II (no aptes). 

2. Obrir el termini de presentació de mèrits que estableix la base 8.2.2. 

Els aspirants que hagin superat la segona prova han de presentar els mèrits de manera 
presencial al Departament de Recursos Humans del Parlament de Catalunya, fins al dia 
30 de novembre inclòs, d'acord amb el que estableix la base 8.2.2, en horari de 9 a 
14.30 hores de dilluns a divendres o amb cita prèvia concertada a l'adreça 
rbarral@parlament.cat. En cas que no puguin fer-ho personalment, poden encarregar-
ne la presentació a una altra persona. Excepcionalment s'habilitarà un mitjà electrònic 
en el cas que no es puguin presentar els mèrits presencialment. 

Contra l'acord del tribunal qualificador es pot interposar un recurs d'alçada davant la 
Mesa del Parlament en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de 
publicació d'aquest acord, 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. 

Catalunya 

501-0015/12 

TRIBUNAL QUALIFICADOR 
QUALIFICACIONS DE LA SEGONA PROVA 

OBERTURA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE MÈRITS 

Josfb M. Fernández Ribas 

Secretari del tribunal 

Palcfu del Parlament, 15 de novembre de 2021 PUBLICAT 

mailto:rbarral@parlament.cat


P A R L A M E N T  MK Annex I - APTES 
D E  C A T A L U N Y A  wSM PROVA 

Tècnic/a de relacions amb la UE. Torn lliure 

Puntuació 

COGNOMS, NOM Ir exercici 2n exercici Puntuació 
total 

Carmona Malagón , Silvia Alicia 14,00 8,00 22,00 

Colomé Nin , Anna 15,00 16,00 31,00 

Vilar Rose!! , Mireia 18,00 20,00 38,00 



Annex II - NO APTES 
2a PROVA 

Tècnic/a de relacions amb la UE. Torn lliure 

COGNOMS, NOM 

Corral Fontanet , Eric 

Pallas Secall , Pol 

(Si els interessats volen saber la puntuació dels seus exercicis, poden adreçar-se al Departament de Recursos 
Humans del Parlament de Catalunya.) 


