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4.88.

Consells assessors del Parlament

Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia
(CAPCIT)
4.88.01.

Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i
Tecnologia (CAPCIT)
414-00001/12
SUBSTITUCIÓ DE MEMBRES
Reg. 18560 / Coneixement: Mesa del Parlament, 16.10.2018

Al president del Parlament

Benvolgut president,
Amb aquest escrit us informo que la Sra. Laura Rubio ha deixat de col·laborar
amb la nostra entitat. Per aquest motiu aprofito per comunicar-vos que la persona
que representarà l’FCRI al CAPCIT serà:
Susaina Figuera de Prado, directora de projectes de la Fundació Catalana per a
la Recerca i la Innovació.
Ben cordialment,
Barcelona, 25 de setembre de 2018
Rafael Marín, director general

4.90.

Règim interior

4.90.10.

Càrrecs i personal

Concurs per a proveir temporalment un lloc de treball d’analista
administrador o analista administradora de portals d’informació
de la Direcció d’Informàtica del Parlament de Catalunya
501-00003/12
NOMENAMENT D’UN FUNCIONARI INTERÍ
Acord: Mesa del Parlament, 16.10.2018

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 3 de juliol de 2018, va acordar
convocar un concurs per a proveir temporalment 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 la persona proposada sigui nomenada funcionari interí o funcionària interina per al lloc corresponent
d’analista administrador o analista administradora de portals d’informació del Parlament de Catalunya.
De conformitat amb el que estableix la base 8 de la convocatòria, en data 5 d’octubre de 2018, la comissió tècnica d’avaluació acorda formular la proposta de nomenar Luis Corredor Navarro funcionari interí analista administrador de portals d’informació. Un cop comprovada la conformitat de tots els documents presentats per
l’aspirant proposat per al lloc convocat i, d’acord amb el que estableix la base 9.2,
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la presa de possessió es farà en el termini de deu dies hàbils, des que se li notifiqui
el nomenament.
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 Luis Corredor Navarro funcionari interí per a ocupar el lloc
d’analista administrador de portals d’informació (grup A2, nivell 9) de la Direcció
d’Informàtica del Parlament de Catalunya, amb efectes de la data de la presa de
possessió.
Segon. L’aspirant nomenat funcionari interí disposa d’un termini de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació del nomenament en el Butlletí Oficial
del Parlament de Catalunya, per prendre possessió del càrrec.
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’endemà de la
notificació de l’acord, de conformitat amb els articles 10, 14 i 46 de la 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, 16 d’octubre de 2018
Xavier Muro i Bas, secretari general
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