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Concurs oposició lliure per a proveir tres places de periodista del
Parlament de Catalunya
501-00004/12
LLISTA DEFINITIVA D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS, AMB LA INDICACIÓ
DELS ASPIRANTS EXEMPTS DE FER LA PROVA DE CONEIXEMENTS DE
LLENGUA CATALANA
Mesa del Parlament, 23.07.2019

Acord

Per resolució de la cap del Departament de Recursos Humans, del 25 de juny de
2019 (BOPC 370, del 27 de juny de 2019), es va acordar aprovar i fer pública la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos amb 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 que ha transcorregut el termini per a formular les reclamacions destinades
a esmenar els errors que s’hagin pogut produir, o per a esmenar els defectes o adjuntar la documentació preceptiva que hagi motivat l’exclusió d’algun aspirant, d’acord
amb el punt 3 de la resolució esmentada.
A la vista que, un cop aprovada i publicada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, van tenir entrada al Parlament de Catalunya les sol·licituds de
participació de Maria Carmen López Sánchez i Susanna Puiggròs Vich, presentades dins del termini en el registre d’una altra administració pública, d’acord amb la
base 3.2, i atès que compleix els requisits, s’inclouen Maria Carmen López Sánchez
i Susanna Puiggròs Vich en la llista definitiva d’aspirants admesos amb la indicació
de l’exempció de fer la prova de català.
Atès el que estableix la base 5.3 de la convocatòria del 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
(BOPC 341, del 23 de maig de 2019);
En l’ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament
Acorda

1. Aprovar la llista definitiva 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 del concurs oposició lliure per a
proveir tres places de periodista del Parlament de Catalunya (BOPC 341, del 23 de
maig de 2019).
2. Fer pública la llista definitiva a què fa referència el punt 1 al tauler d’anuncis
del Parlament (parc de La Ciutadella s/n, 08003 Barcelona) i a la pàgina web del
Parlament (http://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. La publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i l’exposició de les llistes als llocs que s’indiquen en l’apartat 2 substitueix la
notificació als interessats, establerta per 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 aquest acord, els interessats poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà
d’haver estat publicat o notificat, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala
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Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà d’haver estat publicat o notificat.
Igualment, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa de llurs interessos.
Barcelona, 23 de juliol de 2019
Xavier Muro i Bas, secretari general

4.95.

Altres informacions

Procediment per a elegir set membres del Plenari del Consell
Nacional de la Cultura i de les Arts
284-00004/12
ACTA DE LA PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC

Al Palau del Parlament, el 18 de juliol de 2019, a les onze del matí i quatre minuts, davant del president del Parlament, Roger Torrent i Ramió, del secretari general del Parlament, de la consellera i el secretari general del Departament de Cultura, de portaveus i altres diputats de la Comissió de Cultura, de diputats dels grups
parlamentaris, i del president, la directora i membres sortints del Consell Nacional
de la Cultura i de les Arts, han pres possessió del càrrec de membres del Plenari del
Consell Nacional de la Cultura i de les Arts Salvador Casals i Romagosa, Edmon
Colomer Soler, Jordi Font i Cardona, Núria Iceta Llorens, Vinyet Panyella i Balcells,
Miriam Porté Solano i Margarida Troguet i Taull.
El secretari general ha llegit la Resolució 503/XII del Parlament de Catalunya,
per la qual es nomenen set membres del Plenari del Consell Nacional de la Cultura
i de les Arts.
El president del Parlament ha lliurat als interessats les credencials del nomenament. Vinyet Panyella i Balcells ha adreçat unes paraules als assistents en representació dels membres elegits. Finalment, el president del Parlament ha clos l’acte amb
unes paraules adreçades als nous membres, amb què els ha desitjat una tasca plena
d’encerts al servei de Catalunya.
L’acte s’ha clos a un quart de dotze i quatre minuts del migdia.
Palau del Parlament, 18 de juliol de 2019
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent i Ramió
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