
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 
manteniment del Parlament de Catalunya 

501-00001/13 

TRIBUNAL QUALIFICADOR 
ASPIRANT PROPOSAT PER A SER NOMENAT FUNCIONARI 

El tribunal qualificador del concurs oposició lliure per a proveir un lloc de treball de tècnic 
0 tècnica de manteniment del Parlament de Catalunya, en la sessió del 7 de març de 
2022, donant compliment al tràmit establert a la base 10.4 de la convocatòria, declara 
que ha superat el procés selectiu l'aspirant que es relaciona en l'annex que s'adjunta, 
el qual serà proposat a l'òrgan convocant, per a ser nomenat funcionari. 

L'aspirant proposat, d'acord amb la base onzena de la convocatòria, ha de presentar al 
Departament de Recursos Humans, en el termini de vint dies naturals des de la data 
de publicació d'aquesta proposta de nomenament, la documentació relacionada a la 
base 11.1 de l'esmentada convocatòria. 

D'acord amb la base 11.2 de la convocatòria, l'aspirant que no presenti la documentació 
requerida a la base 11.1, llevat dels casos de força major que han d'ésser comprovats 
degudament per l'autoritat convocant, o que no compleixi els requisits exigits, no podrà 
ésser nomenat funcionari, per la qual cosa queden anul·lades les seves actuacions, sens 
perjudici de la responsabilitat en què hagi pogut incórrer en cas de falsedat. 

De conformitat amb el que disposa la base 13.2 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 de l'Estat 39/2015, de I'l d'octubre, del 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

el tórlament, 8 de març de 2022 

férran Domínguez García 
Secretari del tribunal 



Annex I - ASPIRANT PROPOSAT 
PARLAMENT PER A SER NOMENAT FUNCIONARI 

D E  C A T A L U N Y A  
Tècnic/a de manteniment. Torn lliure 

COGNOMS I NOM 

Gutiérrez González , Francisco Javier 

J BUC AT 
- 8 MWt 2022 


