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Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional no se posibilita, de
manera alguna, el debate y la eventual adopción de una Moción que desarrolle, ejecute o renueve la vigencia de lo dispuesto en la Resolución 1/XI.
En consecuencia, los actos de la Mesa del Parlamento de 26 de junio y 2 de julio
impugnados que admiten a trámite el apartado uno de la propuesta de Moción subsiguiente a la Interpelación al Gobierno sobre la normativa del Parlamento anulada y
suspendida por el Tribunal Constitucional presentada por el Subgrupo Parlamentario
de Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, no solo no se adoptan a sabiendas de que existe una resolución de este Tribunal que le impide darle curso, sino que
se adoptan dentro del respeto a lo resuelto por la STC 259/2015, y sin desatender ningún deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa parlamentaria que ignore la anulación de la Resolución 1/XI (PTC de 11 de noviembre de 2015, IDA 6330-2015; ITC
141/2016, de 19 de julio; PTC de 1 de agosto de 2016, IDA 6330-2015; ITC 170/2016,
de 6 de octubre; PTC de 13 de diciembre de 2016, IDA 6330-2015; ITC 24/2017, de
14 de febrero; PTC de 7 de septiembre de 2017, IDA 4332-2017; ITC 123/2017, de 19
de septiembre, ITC 124/2017, de 19 de septiembre).
Por todo lo expuesto,
Solicita

Que teniendo por presentado el presente escrito en tiempo y forma, se sirva admitirlo y tenga por formuladas las alegaciones de esta parte en relación al Recurso
de Amparo núm. 4898-2018, promovido por el Grupo Parlamentario Ciutadans en
Parlamento de Cataluña, en relación a los acuerdos de la Mesa del Parlamento de
Cataluña de fecha 26 de junio y del 2 de julio de 2018 y, en su momento, previos los
trámites pertinentes, se dicte sentencia por la que se inadmita o se deniegue, en su
caso, el amparo solicitado.
Barcelona, para Madrid, 20 de junio de 2019
Esther Andreu i Fornós, letrada del Parlamento de Cataluña
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Concurs oposició lliure per a proveir tres places de periodista del
Parlament de Catalunya
501-00004/12
LLISTA PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS, AMB
LA INDICACIÓ DELS ASPIRANTS EXEMPTS DE FER LA PROVA DE
CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA

Resolució

del 25 de juny de 2019, per la qual s’aprova i es fa pública la llista provisional
d’aspirants admesos i exclosos, amb la indicació dels aspirants exempts de fer la prova de coneixements de llengua catalana, corresponent a la convocatòria de concurs
oposició lliure per a proveir tres places de periodista del Parlament de Catalunya
(BOPC 341, del 23 de maig de 2019).
Atès el que estableixen les bases 3, 5.1 i 5.2 de la convocatòria de concurs oposició lliure per a proveir tres places de periodista del Parlament de Catalunya, aprovada per la Mesa del Parlament per mitjà d’un acord adoptat en la sessió del 15 de
maig de 2019,
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Resolc:

1. Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, amb la indicació
dels motius d’exclusió i dels aspirants exempts de fer la prova de coneixements de
llengua catalana, corresponent a la convocatòria de concurs oposició lliure per a
proveir tres places de periodista del Parlament de Catalunya.
2. Fer pública la llista provisional a què fa referència el punt 1 al tauler d’anuncis
del Parlament de Catalunya (parc de la Ciutadella s/n, 08003 Barcelona) i a la pàgina web del Parlament següent: https://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html. La llista es farà pública en la mateixa data de la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.
3. Els aspirants tenen un termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de
la publicació de la resolució en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya per a
formular les reclamacions que creguin pertinents davant el director de Govern Interior o la cap del Departament de Recursos Humans, destinades a esmenar els errors
que s’hagin pogut produir, o per a esmenar els defectes o adjuntar la documentació
preceptiva que n’hagi motivat l’exclusió, d’acord amb el que disposa l’article 68 de la
Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
En el cas que els aspirants no esmenin en aquest termini el defecte imputable
a ells que n’hagi motivat l’exclusió, s’entendrà que desisteixen de participar en les
proves selectives.
4. La publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya substitueix la notificació als interessats, de conformitat amb el que estableix
l’article 45.1.b de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Contra aquesta resolució, 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 que hagi estat publicada, de conformitat amb el que estableix l’article 121 de la
Llei de l’Estat 39/2015.
Barcelona, 25 de juny de 2019
Begoña Benguría Calera, cap del Departament de Recursos Humans
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