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Concurs per a proveir temporalment un lloc de treball de tècnic o tècnica 
de relacions amb la Unió Europea del Parlament de Catalunya, per mitjà 
del nomenament d'un funcionari interí o funcionària interina 

500-00005/12 

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES, AMB INDICACIÓ DE 
LES PERSONES EXEMPTES DE FER LA PROVA DE CATALÀ I D'IDIOMA 

Per resolució de la Direcció del Departament de Recursos Humans, del 17 de 
desembre de 2019, es va aprovar i fer pública la llista provisional de persones 
admeses i excloses amb Indicació de les persones exemptes de fer la prova de 
català i d'idioma, corresponent al concurs per a proveir temporalment un lloc de 
treball de tècnic o tècnica de relacions amb la Unió Europea del Parlament de 
Catalunya, per mitjà del nomenament d'un funcionari interí o funcionària interina 
del Parlament de Catalunya (BOPC 471, del 20 de novembre de 2019). 

Atès que ha transcorregut el termini per a formular les reclamacions destinades 
a esmenar els errors que s'hagin pogut produir o per esmenar els defectes o 
adjuntar la documentació preceptiva que n'hagi motivat l'exclusió d'algun 
aspirant, d'acord amb el segon paràgraf de la resolució esmentada. 

A la vista que, un cop aprovada i publicada la llista provisional d'aspirants 
admesos i exclosos, va tenir entrada al Parlament de Catalunya l'escrit de 
renúncia a continuar en el procés selectiu de Pol Santaló Lloret. 

D'acord amb el que estableix la base 10.3 de la convocatòria, en relació a 
l'exclusió de participació en aquesta convocatòria dels aspirants que no presentin 
rinforme dins del termini establert. 

La Direcció del Departament de Recursos Humans aprova i fa pública la llista 
definitiva de persones admeses i excloses, amb indicació de les persones 
exemptes de fer la prova de llengua catalana o llengua estrangera. 

Persones admeses 

Nom 
Garcés Guallart, Pilar 
Torraibo Coromina, Noemí 
Vaccaro Rodríguez, Marc 
Vilar Rosell, Mireia 
Zaragoza Valls, Anna 

Prova de català 
Exempta 
Exempta 
Exempt 
Exempta 
Exempta 

Prova idioma 
Exempta 
No exempta (anglès) 
Exempt 
Exempta 
Exempta 
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Departament de Recursos Humans 

Persones excloses 

Nom 
López Palau, Frederic 
Pallas Secall, Pol 
Pardo Mayorga, Cristina 
Santaló Lloret, Pol 
Torras Torres, Irene 
Zafrilla Martínez, Sarai 

Motiu d'exclusió 
Base 3.1. C :  Manca requisit de titulació 
Base 10.3: Manca de presentació de l'Informe 
Base 10.3: Manca de presentació de l'Informe 
Renúncia de data 20/12/2019 
Base 10.3: Manca de presentació de l'Informe 
Base 10,3: Manca de presentació de l'Informe 

Contra aquest acte, les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada 
davant la Mesa del Parlament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà 
d'haver estat publicada, de conformitat amb el que estableix l'article 121 de la 
Llei de l'Estat 39/2015, de I'l d'octubre, del procediment administratiu comú de 
les administrac^ns públiques. 

de gener de 2020 ment. 
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Direcció del Departament de Recursos Humans 

PUBLICAT 
15 SEN. 2020 

aw#" 


