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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs per a proveir temporalment dos llocs de treball d’analista 

programador o analista programadora i un lloc de treball d’analista 

administrador o analista administradora de portals d’informació del 

Parlament de Catalunya

501-00003/11

NOMENAMENT DE DOS FUNCIONARIS INTERINS

Acord: Mesa del Parlament, 25.07.2017

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 16 de maig de 2017, va acordar 

convocar un concurs per a proveir temporalment dos llocs de treball d’analista pro-
gramador o analista programadora i un lloc de treball d’analista administrador o 
analista administradora de portals d’informació del Parlament de Catalunya (grup 
A2, nivell 9).

D’acord amb la base 8 de la convocatòria esmentada, el concurs s’ha de resoldre 
a favor de l’aspirant que obtingui la millor valoració de tots els mèrits i capacitats 
que especifiquen les bases de la convocatòria i comporta que les persones propo-
sades siguin nomenades funcionaris interins per als llocs corresponents d’analista 
programador o analista programadora o d’analista administrador o analista admi-
nistradora de portals d’informació del Parlament de Catalunya.

De conformitat amb el que estableix la base 5 de la convocatòria, en data 17 de 
juliol de 2017, la comissió tècnica d’avaluació acorda formular la proposta de nome-
nar Josep Coves Barreiro i Gabriel Díaz Arias funcionaris interins analistes progra-
madors, un cop comprovada la conformitat de tots els documents presentats pels as-
pirants proposats per als llocs convocats i, d’acord amb el que estableix la base 9.3, 
la presa de possessió es farà amb efectes de l’1 de setembre de 2017.

D’acord amb les bases 7 i 8.3, en data 10 de juliol de 2017 la comissió tècnica 
d’avaluació acorda proposar a l’òrgan convocant que declari desert el concurs per al 
lloc d’analista administrador o analista administradora de portals d’informació, atès 
que cap dels aspirants presentats per a aquesta plaça no ha obtingut la puntuació mí-
nima en la primera fase.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament 

Acorda: 
Primer. Nomenar Josep Coves Barreiro i Gabriel Díaz Arias funcionaris interins 

per a ocupar els llocs d’analista programador (grup A2, nivell 9) del Departament 
d’Informàtica i Telecomunicacions del Parlament de Catalunya. La presa de posses-
sió d’aquests llocs de treball es farà amb efectes de l’1 de setembre de 2017.

Segon. Declarar desert el lloc d’analista administrador o analista administradora 
de portals d’informació del Parlament de Catalunya.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un 
recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que 
disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs 
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’en-
demà de la notificació de l’acord, de conformitat amb els articles 10, 14 i 46 de la 
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Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2017
Xavier Muro i Bas, secretari general


