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Concurs opo$ld6 lliure per a proveir set places de I'escala general d'admlnlstrador 
o administradora del Cos d'Administradors Parlamentaris 

El tribunal qualificador del concurs oposició lliure per a proveir set places de I'escala general 
d'administrador o administradora del Cos d'Administradors Parlamentaris, en sessió tinguda 
el dia 26 de juliol de 2017, d'acord amb el que estableix la base 8.2 de la convocatòria, 
acorda fer públiques les qualificacions corresponents a la segona prova de coneixements de 
llengua catalana i que s'adjunta com Annex I. 

El tribunal qualificador, d'acord amb l'acta publicada el 21 de juliol d'enguany, convoca 
l'aspirant que ha superat aquesta segona prova i ha acreditat el nivell de suficiència de 
català (Cl), a la realització de la tercera prova, el dia 31 de juliol, a les 10 hores, al 
Parlament de Catalunya. Els aspirants s'han de presentar al lloc de realització de la prova a 
les 9.45 hores. 

De conformitat amb el que disposa la base 11.2 de la convocatòria, contra els actes 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 de l'acord, segons el que 
disposen els articles 121 i 122 de la llei 39/2015, d'l d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2017 

(Tram. 501-00002/11) 

TRIBUNAL QUALIFICADOR 
PUNTUACIONS SEGONA PROVA 

CONVOCATÒRIA TERCERA PROVA 

Begoña Benguría i Calera 

Secretària del tribunal 

V y/ 



P A R t f t M E M T  H H  

DE CATALUNYA KUAI 

Annex I - APTES 
SEGONA PROVA 

Català 

Administradors parlamentaris. Torn lliure 

Punkiació 

Puntuació 

Apte 

D£ 

Cognoms i nom 

Peinado Ruiz, Estanislao 

Secretària del Tribunal 

Begoña Benguría I Calera 

Barcelona, 26 de juliol de 2017 


