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4. Informació

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament 
de Catalunya

ACORD

Resolució de cessament de Mario Núñez Martínez com a personal 
eventual del Parlament de Catalunya
El 16 d’agost de 2018 Mario Núñez Martínez va ser nomenat secretari de la Vice-

presidència Primera, com a personal eventual de la dotzena legislatura.
El vicepresident primer del Parlament proposa el cessament de Mario Núñez 

Martínez, amb motiu de la seva renúncia al càrrec com a personal eventual de la 
dotzena legislatura, amb efectes de l’1 de març de 2021.

De conformitat amb el que estableixen els apartats 3 i 5 de l’article 39 dels Esta-
tuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atri-
bucions que em confereix la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Mario Núñez Martínez com a secretari de la Vicepresidència Primera 

del Parlament en règim de personal eventual, amb efectes de l’1 de març de 2021, i 
agrair-li els serveis prestats.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant el president del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb 
el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un re-
curs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de 
l’endemà de la notificació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei 
de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa admi-
nistrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 1 de març de 2021
El president, Roger Torrent i Ramió

Reingrés al servei actiu d’un funcionari de carrera

ACORD

Mesa de la Diputació Permanent, 18.02.2021

Secretaria General
Mario Núñez Martínez, funcionari de carrera del Cos de Lletrats del Parlament, 

va ésser declarat en la situació administrativa de serveis especials, per acord de la 
Mesa de l’1 d’octubre de 2019.

El 12 de febrer de 2021, Mario Núñez Martínez ha sol·licitat el reingrés al servei 
actiu com a funcionari de carrera del Cos de Lletrats del Parlament, amb motiu de 
la renúncia al càrrec com a personal eventual de la dotzena legislatura, amb efectes 
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de l’1 de març o des de la data de la sessió constitutiva de la legislatura, si aquesta 
data és anterior.

En ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del règim i el govern interiors 
del Parlament de Catalunya, la Mesa de la Diputació Permanent del Parlament

Acorda: 
Aprovar el reingrés al servei actiu de Mario Núñez Martínez com a funciona-

ri de carrera del Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya, amb efectes de l’1 de 
març de 2021, o des de la data de la sessió constitutiva de la legislatura si aquesta 
és anterior.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un 
recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes 
a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que dispo-
sen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procedi-
ment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs conten-
ciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la no-
tificació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, 
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 18 de febrer de 2021
La secretària primera, Gemma Geis i Carreras; el president, Roger Torrent i 

Ramió

Acord de la Taula de Negociació del 4 de març de 2021, sobre els 
serveis mínims que s’han de prestar al Parlament de Catalunya 
per a garantir els serveis essencials durant la vaga general 
convocada per al 8 de març de 2021

ACORD

La Taula de Negociació, integrada per Josep Costa i Rosselló, vicepresident pri-
mer de la Mesa del Parlament; David Pérez Ibáñez, secretari segon de la Mesa del 
Parlament; Xavier Muro i Bas, secretari general; Ferran Domínguez García, en atri-
bució de les funcions de direcció i coordinació del Departament de Recursos Hu-
mans, i, en representació del Consell de Personal, per Blai Lliso Garcia, president; 
Marta Perxacs i Motgé, secretària; Víctor Bachiller Batanero, vocal; Eugeni Bru-
guera Ferrés, vocal; Pascual del Puerto Galindo, vocal; Joan Garcia Parera, vocal; 
Noemí Hernández Blasco, vocal; Joan Francesc López Alcázar, vocal, i Carles Pin-
tado Garcia, vocal, amb l’objectiu de garantir els serveis essencials durant la vaga 
general del 8 de març de 2021,

Vista la convocatòria de vaga general formulada pels sindicats Intersindical 
Alternativa de Catalunya (IAC), Confederació General del Treball de Catalunya 
(CGT) i Intersindical-CSC,

Atès el que disposen l’article 170.1.i de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i l’ar-
ticle 10.2 del Reial decret llei 17/1997, del 4 de març,

Acorda: 
1. La vaga general convocada per diversos sindicats per al 8 de març de 2021, 

que afectarà el personal de l’Administració parlamentària, resta condicionada, du-
rant el temps que duri, al manteniment dels serveis essencials, que s’han de garantir 
amb els serveis mínims corresponents.
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Oficina Administrativa del Gabinet 
de Presidència: 1 secretari/ària

(si hi ha Ple, també la cap de l’Oficina)

Secretaria General - Serveis Jurídics:  1 lletrat/ada

Direcció de Govern Interior - 
Departament de Recursos Humans: 1 cap d’àrea o 1 tècnic/a

2 uixers/eres majordoms  
(1 en horari de matí i 1 en horari de tarda)
2 uixers/eres en horari de matí  
(1 a Presidència i 1 a la planta noble)
2 uixers/eres en horari de tarda  
(1 a Presidència i 1 a la planta noble)

Direcció d’Estudis Parlamentaris: La coordinadora executiva per a l’atenció de 
l’Oficina de Consultes i Atenció als Usuaris

Departament d’Informàtica i 
Telecomunicacions: La cap del Departament o 1 funcionari/ària 

de l’àmbit de sistemes
1 funcionari/ària de l’Àrea de Gestió i 
Administració d’Aplicacions Corporatives

Oïdoria de Comptes: L’oïdora de comptes
1 gestor/a econòmic

Departament de Relacions Institucionals: El cap del Departament
1 tècnic de relacions institucionals  
o 2 (si hi ha activitat parlamentària)
1 secretari o 2 (si hi ha activitat parlamentària)

Departament de Comunicació: El cap del Departament
El cap de la Unitat Tècnica d’Imatge i So

Departament d’Infraestructures, 
Equipaments i Seguretat: La cap d’Infraestructures, Equipaments 

i Seguretat
2 uixers/eres d’Identificació en horari de matí
2 uixers/eres d’Identificació en horari de tarda
1 xofer

Direcció de Gestió Parlamentària: La directora del Departament o la 
responsable de Coordinació de les Àrees
1 funcionari/ària durant l’horari de registre de 
l’Àrea de Registre i Distribució de Documents
1 funcionari/ària durant l’horari de registre 
de l’Àrea de Mesa i Junta de Portaveus

Departament d’Edicions: 1 transcriptor/a
1 assessor/a lingüístic/a
2 editors/ores
1 cap

Departament d’Assessorament Lingüístic: La cap del Departament

Oficina de Contractació: No s’assignen serveis mínims.

Oficina d’Acció Exterior, de Cooperació 
Interparlamentària i de Relacions amb la 
Unió Europea: No s’assignen serveis mínims.

Oficina d’Igualtat: No s’assignen serveis mínims.



BOPC 785
5 de març de 2021

4.90.10. Càrrecs i personal 6

2. Ha de prestar els serveis mínims, preferentment, si n’hi ha, el personal que no 
exerceixi el dret de vaga.

Palau del Parlament, 4 de març de 2021

En representació de la Mesa: 
Josep Costa i Rosselló, David Pérez Ibáñez, Xavier Muro i Bas i Ferran Domín-

guez García

En representació del Consell de Personal: 
Blai Lliso Garcia, Marta Perxacs i Motgé, Víctor Bachiller Batanero, Eugeni 

Bruguera Ferrés, Pascual del Puerto Galindo, Joan Garcia Parera, Noemí Hernán-
dez Blasco, Joan Francesc López Alcázar i Carles Pintado Garcia
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