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

Concurs oposició per a proveir tres places de lingüista del Cos de Lingüistes del 
Parlament de Catalunya 

501-00011/12 

CONVOCATÒRIA A L'ACTE D'ADJUDICACIÓ DE LLOCS DE TREBALL VACANTS 

Per acord del tribunal qualificador del 28 de gener de 2022, es va aprovar i fer pública la 
proposta de nomenament de funcionaris del Cos de Lingüistes del Parlament de 
Catalunya dels aspirants que han superat el procés selectiu per a proveir tres places de 
lingüista del Parlament de Catalunya (s'adjunta l'annex). 

Un cop tots els aspirants proposats han presentat la documentació requerida per la base 
10.1 de la convocatòria, i havent-ne comprovat la conformitat perquè siguin nomenats 
funcionaris del Cos de Lingüistes del Parlament de Catalunya; 

De conformitat amb l'article 135.1 del Decret 123/1997, del 13 de maig, pel qual 
s'aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels 
funcionaris de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el qual disposa que 
l'assignació de la primera destinació als funcionaris de nou ingrés es pot efectuar per 
l'ordre de qualificació global obtingut en el sistema selectiu; 

Es convoca els aspirants proposats per a ésser nomenats funcionaris a l'acte 
d'adjudicació dels llocs de treball vacants que es relacionen en la taula següent. L'acte es 
farà per videoconferència el dijous 10 de febrer de 2022 a les 10 hores. 

Relació de llocs de treball vacants 
Codi Centre gestor Grup Nivell 
01 Departament d'Assessorament Lingüístic Al 14 
02 Departament d'Assessorament Lingüístic Al 14 
03 Departament d'Edicions Al 13 

Els aspirants convocats rebran per correu electrònic un enllaç perquè es puguin 
connectar a la videoconferència per mitjà del programa Cisco Webex. 

ilau del Par/amerjt, 8 de febrer de 2022 

fan Dorpífrgueg<]arCTa 
Director de~Govern Interior 
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Annex - ASPIRANTS PROPOSATS 
PARLAMENT |||p PER A SER NOMENATS FUNCIONARIS 

D E  C A T A L U N Y A  1 1 ^  _  
Lingüistes. Torn lliure 

COGNOMS I NOM 

Jofré Castillo, Enric 

Serra Catalan, Desirée 

Craviotto Arnau, Raquel 


