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CONCURS OPOSICIÓ LLIURE PER A PROVEIR DUES PLACI
D'ARXIVER O ARXIVERA DEL PARLAMENT DE CATALUNY:
VALORACIÓ DEFINITIVA DELS MÈRITS ACREDITAS

PUNTUACIÓ CONCURS-OPOSICIÓ
LUSTA D'ASPIRANTS PROPOSATS PER A SER NOMENATS FUNCIONARIS

El tribunal qualificador del concurs-oposicló lliure per a proveir dues places d'arxiver
o arxivera del Parlament de Catalunya, en sessió tinguda el dia 7 de setembre de
2017, atès que no s'han presentat al·legacions a la valoració provisional dels nnèrits
que es va fer pública el 27 de juliol de 2017 juntament amb les qualificacions de la
segona i última prova de la fase oposició (ja que els aspirants estan exempts de la
tercera i quarta prova de coneixements de llengua catalana i castellana), i d'acord
amb el que disposen les bases 9.4 i 9.6 de la convocatòria, acorda fer pública la
valoració definitiva dels mèrits acreditats pels aspirants en la fase de concurs
(Annex I) al mateix temps que la puntuació total obtinguda pels aspirants en el
concurs oposició, determinada per la suma de les qualificacions de les dues fases
(Annex II).
El Tribunal, de conformitat amb el que disposa la base 9.6 de la convocatòria,
declara que han superat él procés selectiu per a proveir dues places d'arxiver o
arxivera del Parlament de Catalunya els aspirants que es relacionen en l'Annex III,
els quals seran proposats a l'òrgan convocant, per a ser nomenats funcionaris.
Els aspirants proposats, d'acord amb la base desena de la convocatòria, han de
presentar a la Direcció de Govern Interior-Departament de Recursos Humans, en el
termini de vint dies naturals a comptar de la data de publicació, la documentació
relacionada a la base 10.1 de l'esmentada convocatòria.
D'acord amb la base 10.2 de la convocatòria, l'aspirant proposat que no presenti la
documentació requerida, llevat que es tracti d'un cas de força major, que ha d'ésser
degudament comprovat i valorat per l'autoritat convocant, o que no compleixi les
condicions i els requisits exigits, no pot ésser nomenat funcionari o funcionària.
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 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 Pariament, 7 de setembre de 2017

Begoña Benguría Calera
Secretària del tribunal
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Annex I - VALORACIÓ
DEFINITIVA DE MÈRITS

CATALUNYA
Arxiver o arxivera

Puntuació

COGNOMS I NOM

Puntuado
11,55
0
9,25
10,75

ORENGA GAYA, LAURA

REGADERA LOPEZ-, ANDREA
ROYO CODINACHS, DIANA
VILANOVA MURILLO, MARIA ANTONIA

La Secretària del Tribunal

Begoña Bengurla Calera
Barcelona, 7 de setembre de 2017
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Annex II - PUNTUACIÓ TOTAL
DEL CONCURS-OPOSICIÓ
PARLAMENT
DE

CATALUNYA

Arxivçr o arxivera

Puntuació

COGNOMS I NOM
ORENGA GAYA, LAURA
REGADERA LOPEZ, ANDREA
ROYO CODINACHS, DIANA

VILANOVA MURILLO, MARIA ANTÒNIA

Puntuació
fase concurs
11,55
0
9,25
10,75

Puntuació
tota i
60,05
44,1
41,85
62,05

Puntuació
fase d'oposició
48,5
44,1
32,6
5M

La Secretària del Tribunal

Begoña Benguría I Calera

PUBLICAT

Palau del PaMament, 7 de setembre de 2017
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Annex III - ASPIRANTS PROPOSATS
PER A SER NOMENATS FUNCIONARIS
PARLAMENT
DE

C ATA L U N YA

Arxiver o arxivera

COGNOMS I NOM
ORENGA GAYA, LAURA
VILANOVA MURILLO,.MARIA ANTÒNIA

La Secretària del Tribunal
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Begoña Benguría i Calera
Palau del Parlament, 7 de setembre de 2017

sr Recü<^/

