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que pretenden promover la deliberación y toma de posición de la Cámara sobre un
determinado tema de indudable transcendencia política.
Solicita

Que, teniendo por presentado este escrito en tiempo y forma, junto al documento que se acompaña, se sirva admitirlo y tener por personado al Parlamento de Cataluña en el procedimiento de impugnación de disposiciones autonómicas (título V
LOTC) n.º 5813-2018, en relación con las letras c y d del apartado 15 del epígrafe
II, titulado «Instituciones y administraciones», de la Resolución 92/XII del Parlamento de Cataluña, de 11 de octubre de 2018, sobre priorización de la agenda social
y la recuperación de la convivencia; y, seguidos que sean los trámites de rigor, tenga
por formuladas las anteriores alegaciones, y en sus méritos, dicte sentencia por la
que se declare la plena constitucionalidad de la misma.
Barcelona, 18 de diciembre de 2018
Joan Ridao i Martín, Letrado mayor
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Oferta d’ocupació pública parcial per a l’any 2018
ACORD
Mesa del Parlament, sessió del 20.12.2018

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 20 de desembre de 2018, ha acordat:
Primer: Aprovar l’oferta d’ocupació pública parcial del Parlament de Catalunya
per a l’any 2018, de les places vacants següents:
Periodista: 3 places per al torn lliure
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. L’articulació d’aquests processos selectius s’han d’aprovar i publicar en
els respectius butlletins oficials en els exercicis 2018 a 2020.
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, 20 de desembre de 2018
Xavier Muro i Bas, secretari general
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