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Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Calendari de sessions plenàries per al primer període de sessions
244-00004/12
CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 86)

Al BOPC 86, pàgina 10.
On hi diu:
«Juliol: 4 i 5; 18 i 18»
Hi ha de dir:
«Juliol: 4 i 5; 18 i 19»

4.90.

Règim interior

4.90.10.

Càrrecs i personal

Oferta d’ocupació pública parcial per a l’any 2018
ACORD
Mesa del Parlament, 23.05.2018

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de maig de 2018, una vegada
vist l’informe del director de Govern Interior, ha acordat:
Primer: Aprovar l’oferta d’ocupació pública parcial del Parlament de Catalunya
per a l’any 2018, de les places vacants següents:
Lletrat/ada:
2 places
Uixer/a:
11 places

Segon: L’oferta d’ocupació pública parcial inclou les vacants dotades, la provisió
de les quals es considera necessària, durant l’exercici pressupostari, per a l’adequat
funcionament dels serveis a càrrec dels pressupostos del Parlament de Catalunya per
a l’any 2018, la qual es portarà a terme mitjançant l’aprovació de les corresponents
convocatòries de concursos oposicions, de conformitat amb la normativa aplicable
a l’efecte.
Tercer: Les convocatòries no podran establir exclusions per limitacions psíquiques, físiques o sensorials, si no es tracta de supòsits incompatibles amb el desenvolupament de les tasques o funcions corresponents.
Quart: Les proves selectives per a les persones discapacitades que ho sol·liciten inclouran les actuacions necessàries perquè les puguin realitzar. Els interessats hauran
de formular la petició corresponent en la sol·licitud de participació en la convocatòria.
Cinquè: En les convocatòries 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 convocatòria i la de les proves.
Palau del Parlament, 23 de maig de 2018
Xavier Muro i Bas, secretari general
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