
CÀRRECS I PERSONAL

DEPARTAMENT DE POLÍTIQUES DIGITALS I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA

RESOLUCIÓ PDA/244/2021, de 3 de febrer, per la qual s'aprova i publica la llista provisional de persones
aspirants admeses i excloses de la convocatòria del procés de selecció per proveir 312 places de
l'agrupació professional de funcionaris del cos subaltern d'administració de la Generalitat de Catalunya
(núm. de registre de la convocatòria 243) i es modifica el tribunal qualificador.

La Resolució PDA/495/2020, de 19 de febrer, va aprovar les bases específiques de la convocatòria del procés
de selecció per proveir 312 places de l'agrupació professional de funcionaris del cos subaltern d'administració
de la Generalitat de Catalunya, la qual va ser publicada en el DOGC núm. 8076, de 3.3.2020 (núm. de registre
de la convocatòria 243), i va nomenar el tribunal qualificador.

La Resolució PDA/1686/2020, de 10 de juliol, va prorrogar un mes com a màxim el termini d'aprovació i
publicació de la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria del procés de
selecció esmentat, la qual va ser publicada en el DOGC núm. 8178, de 16.07.2020.

Atès que en les senyores M. Teresa Sucarrats Pous i Marta Rovira Romà, assessores titular i suplent,
respectivament, en matèria de normalització lingüística del tribunal qualificador, concorren circumstàncies
sobrevingudes que les impedeixen continuar formant part del tribunal, procedeix deixar sense efectes el seu
nomenament i modificar la composició del tribunal qualificador, de conformitat amb el que estableixen els
articles 15 i 31 del Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció de personal de l'Administració
de la Generalitat de Catalunya;

Vist el que determina el Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecció de personal de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la base 11 de la Resolució PDA/2898/2019, de 5 de novembre,
procedeix l'aprovació de la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procés;

Atès el que disposa la Resolució PDA/360/2019, de 14 de febrer, de delegació de competències, i d'acord amb
les competències que m'atribueix la normativa vigent,

Resolc:

—1 Aprovar la llista provisional de les persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria del procés de
selecció per proveir 312 places de l'agrupació professional de funcionaris del cos subaltern d'administració de la
Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 243).

—2 Fer pública la llista provisional abans esmentada a través del Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la
Generalitat de Catalunya, e-Tauler (http://tauler.gencat.cat).

Aquesta publicació també es pot consultar en l'apartat Funció Pública del web del Departament de Polítiques
Digitals i Administració Pública (http://politiquesdigitals.gencat.cat/convocatories).

—3 Nomenar les senyores Gemma Àfrica Bonet Roca i Glòria Serres Matencio assessores titular i suplent en
matèria de normalització lingüística, respectivament, del tribunal qualificador del procés de selecció per proveir
312 places de l'agrupació professional de funcionaris del cos subaltern d'administració de la Generalitat de
Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 243), en substitució de les senyores M. Teresa Sucarrats Pous i
Marta Rovira Romà, deixant sense efectes el seu nomenament previst en la Resolució PDA/495/2020, de 19 de
febrer.

—4 Modificar el redactat del darrer paràgraf de la base específica 11 que queda redactat amb el contingut
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següent:

“Les persones aspirants han de presentar els seus escrits i la seva documentació preferentment mitjançant el
formulari Presentació d'escrits, documents i esmenes relatius a un procés de selecció. El formulari es troba
disponible durant tot el procés i és accessible des del tràmit habilitat per a aquesta convocatòria al web Tràmits
gencat, http://web.gencat.cat/ca/tramits/. Les trameses fetes per aquest portal queden registrades
automàticament en el Registre general electrònic. També ho poden fer en qualsevol dels llocs establerts en
l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.”

—5 Les persones aspirants disposen d'un termini de deu dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació
d'aquesta Resolució al DOGC, per esmenar els defectes de la seva sol·licitud o per complementar la
documentació que correspongui, de conformitat amb el previst a la base específica 11.

Les persones aspirants que figurin com a excloses en aquesta llista provisional i no esmenin, dins d'aquest
termini, el defecte imputable a elles que hagi motivat la seva exclusió, es considera que desisteixen de la seva
petició.

Barcelona, 3 de febrer de 2021

P. d. (Resolució PDA/360/2019, de 14 de febrer, DOGC núm. 7814, de 20.2.2019)

Pilar Sorribas Arenas

Directora general de Funció Pública

(21.035.034)
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