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Concurs específic per a proveir definitivament un lloc de treball de 
responsable de fiscalització de l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria del 
Parlament de Catalunya
500-00016/12

NOMENAMENT I DESTINACIÓ DEFINITIVA D’UNA FUNCIONÀRIA DE CARRERA

Acord: Mesa del Parlament, 19.12.2019

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 8 d’octubre de 2019, va acordar 

convocar un procediment de mobilitat interadministrativa mitjançant un concurs es-
pecífic per a proveir definitivament un lloc de treball de responsable de fiscalització 
de l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria del Parlament de Catalunya.

D’acord amb la base novena de la convocatòria, el concurs s’ha de resoldre a fa-
vor de l’aspirant que obtingui la millor valoració de tots els mèrits i les capacitats 
al·legats, i comporta, en el cas que el funcionari o funcionària provingui d’una altra 
administració, el nomenament i la destinació definitiva de l’aspirant al lloc de tre-
ball convocat, de conformitat amb l’article 84 del text refós de la Llei de l’Estatut 
bàsic de l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, del 30 d’octubre.

De conformitat amb les bases setena i novena de la convocatòria, el 16 de de-
sembre de 2019 la comissió tècnica d’avaluació acorda formular la proposta de no-
menament d’Elena Bartrés Salido per a ocupar definitivament el lloc de treball de 
responsable de fiscalització de l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria del Parlament de 
Catalunya.

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: 
Nomenar responsable de fiscalització de l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria del 

Parlament de Catalunya (grup A, subgrup A1, nivell 13) la funcionària de carrera 
Elena Bartrés Salido, i adscriure-la amb caràcter definitiu al lloc de treball esmen-
tat, amb efectes a partir de la data de la presa de possessió.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar potestativament, d’acord amb el que estableixen els articles 
123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment adminis-
tratiu comú de les administracions públiques, un recurs de reposició davant l’òrgan 
convocant, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest 
acord en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), o bé un recurs 
contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el 
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el 
BOPC, de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de 
la jurisdicció contenciosa administrativa.

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

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2019
Xavier Muro i Bas, secretari general
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