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Procedente será, en consecuencia, mantener la suspensión del art. 4 de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 7/2015, de modificación de la Ley 3/2008, del ejercicio de 
las profesiones del deporte.

Por todo lo expuesto, el Pleno

Acuerda
1º Mantener la suspensión del art. 4 de la Ley del Parlamento de Cataluña 7/2015, 

de 14 de mayo, de modificación de la Ley 3/2008, del ejercicio de las profesiones 
del deporte.

2º Levantar la suspensión del art. 6, en sus apartados 1, 2, 3 (en su inciso final), 
4 y 5 (salvo el primer inciso); también de los arts. 8 a 11, todos ellos de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 7/2015, de 14 de mayo, de modificación de la Ley 3/2008, 
del ejercicio de las profesiones del deporte.

Madrid, a cinco de julio de dos mil dieciséis.

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Oferta d’ocupació pública per a l’any 2016

ACORD

Mesa del Parlament, 4.10.2016

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 4 d’octubre de 2016, una vegada 

vist l’informe del director de Govern Interior, ha acordat aprovar l’oferta d’ocupació 
pública del Parlament per a l’any 2016, de les places vacants següents: 

Arxivers: 
2 places

Administradors parlamentaris: 
6 places per al torn lliure
5 places per a promoció interna

1. Les convocatòries no poden establir exclusions per limitacions psíquiques, 
físiques o sensorials, si no es tracta de supòsits incompatibles amb el desenvolupa-
ment de les tasques o funcions corresponents.

2. Les proves selectives per a les persones discapacitades que ho sol·licitin han 
d’incloure les actuacions necessàries perquè les puguin dur a terme. Els interessats 
han de formular la petició corresponent en la sol·licitud de participació en la convo-
catòria.

3. En la convocatòria pot constar que el nombre de places quedarà ampliat en el 
cas que es produeixin vacants dels mateixos llocs de treball entre la data de la con-
vocatòria i la de les proves.

4. Si el nombre d’aspirants que superin les proves selectives en el torn de promo-
ció interna és inferior al de les places convocades, el nombre resultant de vacants es 
pot incorporar al torn lliure, sempre que ho disposin les bases de la convocatòria.

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f.)


