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PARLAMENT DE CATALUNYA 

Concurs oposició lliure per a proveir un lloc de treball de tècnic o tècnica 
d'igualtat de l'Oficina d'Igualtat del Parlament de Catalunya 

501-00002/13 

TRIBUNAL QUALIFICADOR 
QUALIFICACIONS DE LA SEGONA PROVA 

El tribunal qualificador, en la sessió del 25 de març de 2022, d'acord amb el que 
estableixen les bases 1.6 i 9.1.2 de la convocatòria del concurs o oposició lliure per a 
proveir un lloc de treball de tècnic o tècnica d'igualtat de l'Oficina d'Igualtat del 
Parlament de Catalunya (BOPC núm. 102, del 6 de setembre de 2021), acorda aprovar 
i fer públiques les qualificacions corresponents a la segona prova, que s'adjunten a 
l'annex I (aptes) i l'annex II (no aptes). 

El tribunal qualificador confirma que no s'ha de convocar a cap aspirant a la tercera 
prova, de coneixements de llengua catalana i castellana, per haver acreditat tots els 
aspirants la seva exempció. 

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 1'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 

Palau del Parlament, 28 de març de 2022 PUBLICAT 

Isabel Surís Jordà 

Secretària del tribunal 
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Annex l - APTES 
2a PROVA 

Tècnic/a d'igualtat. Torn lliure 

COGNOMS,NOM 1r exercici 2n exercici Puntuació 
total 

Acosta Rion , Judit 12,0 9,0 21,0 

Argerich Terradas , Helena 18,0 18,0 36,0 

Fernandez Bernalte , Laia 15,0 10,0 25,0 

Olarieta Domingo , Julia 10,0 10,0 20,0 

La secretària del tribunal 

Isabel Surís Jordà 

Palau del Parlament, 28 de març de 2022 

PUBLICAT 
2 8 MARÇ 2022 
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Annex 11 - NO APTES 
2a PROVA 

Tècnic/a d'igualtat. Torn lliure 

COGNOMS,NOM 

Prada Pérez, Victoria 

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

La secretària del tribunal 

Isabel Surís Jordà 

Palau del Parlament, 28 de març de 2022 

PUBLICAT 
2 8 ~ 2022 
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