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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Oferta parcial d’ocupació pública per a l’any 2020
395-00096/12

ACORD

Mesa del Parlament, 25.02.2020

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 25 de febrer de 2020, ha acordat: 
Aprovar l’oferta parcial d’ocupació pública del Parlament per a l’any 2020 de les 

places vacants següents: 

Uixer/a: 4 places

Tècnic/a de relacions amb la Unió Europea: 1 plaça 

L’oferta d’ocupació pública inclou les vacants amb assignació pressupostària, la 
provisió de les quals es considera necessària, durant l’exercici pressupostari, per al 
funcionament adequat dels serveis a càrrec dels pressupostos del Parlament de Ca-
talunya per a l’any 2020. L’articulació d’aquests processos selectius s’han d’aprovar 
i publicar en els respectius butlletins oficials en els exercicis del 2020 al 2023.

Les convocatòries no poden establir exclusions per limitacions psíquiques, físi-
ques o sensorials, si no es tracta de supòsits incompatibles amb el desenvolupament 
de les tasques o funcions corresponents.

Les proves selectives per a les persones amb discapacitat 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.

En la convocatòria d’uixers 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 l’inici de la darrera prova.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2020
Xavier Muro i Bas, secretari general

Calendari de tardes festives per a l’any 2020
395-00097/12

ACORD

Mesa del Parlament, 25.02.2020

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 25 de febrer de 2020, una vegada 

vist l’informe del director de Govern Interior i d’acord amb el que disposa l’article 
8.2 de l’Acord sobre les condicions de treball del personal del Parlament, sobre ho-
raris i jornada laboral, ha acordat de determinar com a tardes festives per a l’any 
2020, a més de les que ja estableix el dit article, les tardes dels dies 30 d’abril, 25 de 
setembre i 7 de desembre de 2020.

Palau del Parlament, 25 de febrer de 2020
Xavier Muro i Bas, secretari general
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