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CONCURS OPOSICIO LLIURE PER A PROVEIR DUES PLACES DE LLET^
LLETRADA DEL COS DE LLETRATS DEL PARLAMENT DE CATALOGA
TRIBUNAL QUALIFICADOR
QUALIFICACIONS DE LA SEGONA PROVA, CONVOCATORIA DE LA TERCERA PROVA
I OBERTURA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE MÈRITS
El tribunal qualificador del concurs oposició lliure per a proveir dues places de lletrat o
Iletrada del Parlament de Catalunya (BOPC núm. 102, del 15 de juny de 2018) s'ha
reunit al Palau del Parlament el dia 21 de juny de 2019 i, de conformitat amb les
bases de la convocatoria, ha acordat:
1. Aprovar i publicar les qualificacions corresponents a la segona prova, que
s'adjunten en els annexos I i II.
2. Convocar els aspirants que han superat la segona prova a fer la tercera prova,
el dia 31 de juliol de 2019, a la seu del Parlament de Catalunya, d'acord amb
l'ordre d'actuació següent:
Aspirant

Hora

Marsan Raventós, Clara

11.00

Núñez Martínez, Mario

11.30

Pino Mauri, Lídia

12.00

La tercera prova, de caràcter obligatori, consisteix a traduir al català i al castellà oralment i sense diccionaris- un o més passatges de literatura jurídica que es
posaran a disposició de l'aspirant en l'idioma que va escollir en la sol·licitud inicial
de participació (entre l'anglès, el francès, l'alemany i l'italià), i dissertar en català i
en castellà sobre un text jurídic que es posarà a disposició de l'aspirant en el
mateix idioma que va escollir. Es valorarà el coneixement de l'idioma i la capacitat
de comprensió i de síntesi. La qualificació d'aquesta prova és de 0 a 10 punts. La
puntuació de 0 punts comporta l'eliminació de l'aspirant.
3. Obrir el termini de presentació de i acreditació de mèrits
De conformitat amb la base 7.3.1 de la convocatòria, els aspirants que hagin
superat la segona prova lian d'acreditar els mèrits que seran valorats en la
fase de concurs, d'acord amb el barem establert a la base 7.2 de la convocatòria,
dins el termini de deu dies hàbils a comptar de l'endemà d'aquesta
publicació.
Els mèrits s'han d'acreditar documentalment d'acord amb el que estableix la base
7.3 de la convocatòria mitjançant els certificats originals corresponents o amb la
còpia degudament compulsada o confrontada amb l'original. L'acte de confrontació
amb els originals s'ha de fer al Departament de Recursos Humans del Parlament de
Catalunya.
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La documentació s'ha de presentar, de manera presencial, al Departament de
Recursos Humans del Parlament de Catalunya, en dies laborables, excepte
dissabte, en horari de 9 a 14 hores (parc de la Ciutadella, s/n, de Barcelona).
Contra l'acord del tribunal qualificador es pot interposar un recurs d'alçada davant la
Mesa del Parlament en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de
publicació de l'acord, segons el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei de l'Estat
39/2015, de I'l d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Palau del Parlament, 28 de juny de 2019
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Annex I - APTES
SEGONA PROVA

CATALUNYA

Lletrats. Torn Lliure
Puntuació

COGNOMS I NOM

Total

Marsan Raventós, Clara
Núñez Martínez, Mario
Pino Mauri, Lídia

26,0
32,5
22,5

PlIBLICAT
La secretària del Tribunal

Esther Andreu i Fornós
Barcelona, 28 de juny de 2019
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Annex II - NO APTES
SEGONA PROVA

CATALUNYA

Lletrats. Torn Lliure

COGNOMS I NOM
Colom Nart, Aranzazu
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La secretària del Tribunal
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Esther Andreu i Fornós
Barcelona, 28 de Juny de 2019

