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3.

Tramitacions en curs

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

Procediments d’investidura del president o presidenta de la
Generalitat
3.10.05.

Debat del programa i votació d’investidura del diputat Pere Aragonès
Garcia, candidat proposat a la presidència de la Generalitat
201-00001/13
PROPOSTA DE CANDIDAT A LA PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 4 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència
de la Generalitat i del Govern, havent consultat els representants dels partits i grups
polítics amb representació parlamentària, proposo a la cambra el diputat Pere Aragonès Garcia com a candidat a la presidència de la Generalitat.
Palau del Parlament, 24 de març de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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4.

Informació

4.55.

Activitat parlamentària

4.55.15.

Convocatòries

Sessió plenària 2
CONVOCADA PER AL 26 DE MARÇ DE 2021

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 4 de la Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència
de la Generalitat i del Govern, i l’article 149 del Reglament del Parlament, es convoca la sessió següent del Ple del Parlament, el 26 de març de 2021, a les 10.00 h, a
la sala Auditori.
Ordre del dia

Debat del programa i votació d’investidura del diputat Pere Aragonès Garcia,
candidat proposat a la presidència de la Generalitat (tram. 201-00001/13).
Palau del Parlament, 24 de març de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

4.90.

Règim interior

4.90.10.

Càrrecs i personal

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament
el lloc de treball de cap de l’Àrea de Gestió de les Transcripcions del
Departament d’Edicions del Parlament de Catalunya
500-00021/12
NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR
Acord: Mesa del Parlament, 23.03.2021

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 23 de març de 2021, de conformitat amb la base sisena del Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir
definitivament el lloc de treball de cap de l’Àrea de Gestió de les Transcripcions
del Departament d’Edicions del Parlament de Catalunya (BOPC 769 del 23 de desembre de 2020), ha designat com a membres de la comissió tècnica d’avaluació les
persones següents:
President:
Xavier Muro i Bas, secretari general.
Vocals:
Nei Torrell Camps, cap del Departament d’Edicions.
Blanca Martinez Nieto, en representació del personal del Parlament.
Palau del Parlament, 23 de març de 2021
Xavier Muro i Bas, secretari general
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Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament
el lloc de treball d’assessor lingüístic o assessora lingüística
responsable de llenguatge juridicoadministratiu del Departament
d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya
500-00024/12
NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR
Acord: Mesa del Parlament, 23.03.2021

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 23 de març de 2021, de conformitat amb la base sisena del Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir
definitivament el lloc de treball d’assessor lingüístic o assessora lingüística responsable de llenguatge juridicoadministratiu del Departament d’Assessorament Lingüístic del Parlament de Catalunya (BOPC 769 del 23 de desembre de 2020), ha
designat com a membres de la comissió tècnica d’avaluació les persones següents:
President:
Xavier Muro i Bas, secretari general.
Vocals:
Marta Payà i Canals, cap del Departament d’Assessorament Lingüístic.
Núria Lucena i Cayuela, en representació del personal del Parlament.
Palau del Parlament, 23 de març de 2021
Xavier Muro i Bas, secretari general

Concurs oposició per a proveir tres places de lingüista del Cos de
Lingüistes del Parlament de Catalunya
501-00011/12
LLISTA DEFINITIVA D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS
Acord: Mesa del Parlament, 23.03.2021

Per resolució de la Direcció del Departament de Recursos Humans, de l’1 de
març de 2021 (BOPC 784, del 2 de març de 2021), es va acordar aprovar i fer pública la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos corresponent a la convocatòria
de concurs oposició per a proveir tres places de lingüista del Cos de Lingüistes del
Parlament de Catalunya (BOPC 773, del 30 de desembre de 2020).
Atès que ha transcorregut el termini per a formular les reclamacions destinades a
esmenar els errors que s’hagin pogut produir, o per a esmenar els defectes o adjuntar
la documentació preceptiva que hagi motivat l’admissió condicional, omissió o exclusió d’algun aspirant, d’acord amb el punt 3 de la resolució esmentada.
A la vista que, un cop aprovada i publicada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, Rut Geli Antico i Albert Morales Moreno han acreditat, dins el
termini establert pel punt 3 de la dita resolució, l’especialització en llengua catalana
exigida per la base 2.1.c, i atès que compleixen els requisits, s’inclouen en la llista
definitiva d’aspirants admesos.
Atès el que estableix la base 5.3 de la convocatòria del concurs oposició per a
proveir tres places de lingüista del Cos de Lingüistes del Parlament de Catalunya,
aprovada per la Mesa del Parlament per mitjà d’un acord adoptat en la sessió del 21
de desembre de 2020 (BOPC 773, del 30 de desembre de 2020); fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament
de Catalunya, la Mesa del Parlament
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Acorda:

1. Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos corresponent a la
convocatòria de concurs oposició per a proveir tres places de lingüista del Cos de
Lingüistes del Parlament de Catalunya (BOPC 773, del 30 de desembre de 2020).
2. Fer pública la llista definitiva a què fa referència el punt 1 al tauler d’anuncis
del Parlament (parc de la Ciutadella, s/n, 08003 Barcelona) i al lloc web del Parlament (https://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html).
La llista es farà pública en la mateixa data de la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.
La publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya i
l’exposició de les llistes als llocs que s’indiquen en l’apartat 2 substitueix la notificació als interessats, de conformitat amb el que estableix l’article 45.1.b de la Llei de
l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Contra aquest acord, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà que hagi estat publicat o notificat, segons 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 directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà d’haver estat publicat o notificat.
Igualment, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 23 de març de 2021
Xavier Muro i Bas, secretari general

Concurs per a proveir temporalment un lloc de treball de consultor
tècnic o consultora tècnica del Departament d’Informàtica i
Telecomunicacions del Parlament de Catalunya
501-00012/12
NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR
Acord: Mesa del Parlament, 23.03.2021

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 23 de març de 2021, de conformitat amb la base sisena del concurs per a proveir temporalment un lloc de treball de consultor tècnic o consultora tècnica del Departament d’Informàtica i Telecomunicacions del Parlament de Catalunya (BOPC 773, del 30 de desembre de
2020), ha designat com a membres de la comissió tècnica d’avaluació les persones
següents:
President:
Xavier Muro i Bas, secretari general.
Vocals:
Gemma Menéndez Cahué, cap del Departament d’Informàtica i Telecomunicacions.
Joan Ramon Fibla Sancho, en representació del personal del Parlament.
Carme Martín Escofet, professora del Departament d’Enginyeria de Serveis i
Sistemes d’Informació de la Facultat d’Informàtica de Barcelona, de la Universitat
Politècnica de Catalunya.
4.90.10. Càrrecs i personal
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Jordi Mas Parareda, cap de la Unitat de Desenvolupament i Operacions del Servei d’Informàtica de la Universitat Pompeu Fabra.
Palau del Parlament, 23 de març de 2021
Xavier Muro i Bas, secretari general

Convocatòria d’un procés selectiu per a la constitució d’una borsa
de treball per a cobrir temporalment les vacants dels llocs de treball
d’analista programador o analista programadora que es produeixin al
Parlament de Catalunya entre els exercicis del 2021 i el 2023
501-00013/12
NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR
Acord: Mesa del Parlament, 23.03.2021

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 23 de març de 2021, de conformitat amb la base sisena del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de
treball per a cobrir temporalment les vacants dels llocs de treball d’analista programador o analista programadora que es produeixin al Parlament de Catalunya entre
els exercicis del 2021 i el 2023 (BOPC 773, del 30 de desembre de 2020), ha designat com a membres de la comissió tècnica d’avaluació les persones següents:
President:
Xavier Muro i Bas, secretari general.
Vocals:
Gemma Menéndez Cahué, cap del Departament d’Informàtica i Telecomunicacions.
Laura Orenga Gaya, en representació del personal del Parlament.
Carme Martín Escofet, professora del Departament d’Enginyeria de Serveis i
Sistemes d’Informació de la Facultat d’Informàtica de Barcelona, de la Universitat
Politècnica de Catalunya.
Jordi Mas Parareda, cap de la Unitat de Desenvolupament i Operacions del Servei d’Informàtica de la Universitat Pompeu Fabra.
Palau del Parlament, 23 de març de 2021
Xavier Muro i Bas, secretari general

Convocatòria d’un procés selectiu per a la constitució d’una borsa
de treball per a cobrir temporalment les vacants dels llocs de treball
de tècnic o tècnica d’explotació de sistemes que es produeixin al
Parlament de Catalunya entre els exercicis del 2021 i el 2023
501-00014/12
NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR
Acord: Mesa del Parlament, 23.03.2021

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 23 de març de 2021, de conformitat amb la base sisena del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de
treball per a cobrir temporalment les vacants dels llocs de treball de tècnic o tècnica
d’explotació de sistemes que es produeixin al Parlament de Catalunya entre els exer4.90.10. Càrrecs i personal
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cicis del 2021 i el 2023 (BOPC 773, del 30 de desembre de 2020), ha designat com
a membres de la comissió tècnica d’avaluació les persones següents:
President:
Xavier Muro i Bas, secretari general.
Vocals:
Gemma Menéndez Cahué, cap del Departament d’Informàtica i Telecomunicacions.
Francesc Isern Serra, en representació del personal del Parlament.
Carlota Bernat Marí, professora de l’institut Escola del Treball de Barcelona, experta en explotació de sistemes informàtics.
Maria Bover Casanovas, cap d’Informàtica i TIC del Consell de Garanties Estatutàries.
Palau del Parlament, 23 de març de 2021
Xavier Muro i Bas, secretari general

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament
de Catalunya
ACORD

Resolució de nomenament d’Elvira Parés David com a personal eventual
del Parlament de Catalunya

El 18 de març de 2021, la presidenta del Parlament ha proposat nomenar Elvira
Parés David responsable de la Secretaria de la Presidència, com a personal eventual.
De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,
Resolc:

Nomenar Elvira Parés David responsable de la Secretaria de la Presidència, com
a personal eventual, amb efectes del 19 de març de 2021, amb els drets i deures inherents al càrrec.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta 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 recurs
contenciós 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 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 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 març de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

4.90.10. Càrrecs i personal
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Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament
de Catalunya
ACORD

Resolució de nomenament de Glòria Llobet i Torres com a personal
eventual del Parlament de Catalunya

El 18 de març de 2021, el secretari quart de la Mesa del Parlament ha proposat
nomenar Glòria Llobet i Torres secretària de la Secretaria Quarta de la Mesa, com
a personal eventual.
De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,
Resolc:

Nomenar Glòria Llobet i Torres secretària de la Secretaria Quarta de la Mesa,
com a personal eventual, amb efectes de 22 de març de 2021, amb els drets i deures
inherents al càrrec.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta 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 recurs
contenciós 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 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 administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 19 de març de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament
de Catalunya
ACORD

Resolució de nomenament de Gabriel Falcón Viñes com a personal
eventual del Parlament de Catalunya

El 18 de març de 2021, el president del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña
ha proposat nomenar Gabriel Falcón Viñes coordinador del Grup Parlamentari de
VOX en Cataluña, com a personal eventual.
De conformitat amb els acords de la Mesa Ampliada del 25 de març de 2019 i
del 3 de març de 2021, les funcions d’aquest càrrec de confiança són la coordinació dels serveis d’assistència i d’assessorament del grup parlamentari per al qual ha
estat nomenat, i la direcció i gestió del personal eventual que té la condició de personal assistent del grup.
D’acord amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix la
normativa vigent,

4.90.10. Càrrecs i personal
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Resolc:

Nomenar Gabriel Falcón Viñes coordinador del Grup Parlamentari de VOX en
Cataluña, com a personal eventual, amb efectes del 18 de març de 2021, amb els
drets i deures inherents al càrrec.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta 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 recurs
contenciós 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 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 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 març de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament
de Catalunya
ACORD

Resolució de nomenament de Francesc López Solé com a personal
eventual del Parlament de Catalunya

El 19 de març de 2021 s’ha proposat nomenar Francesc López Solé tècnic assessor del Gabinet de Presidència (grup A2, nivell 11), com a personal eventual.
De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,
Resolc:

Nomenar Francesc López Solé tècnic assessor del Gabinet de Presidència (grup
A2, nivell 11), com a personal eventual, amb efectes del 19 de març de 2021, amb
els drets i deures inherents al càrrec.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta 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 recurs
contenciós 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 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 administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 19 de març de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

4.90.10. Càrrecs i personal

10

BOPC 5
25 de març de 2021

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament
de Catalunya
ACORD

Resolució de nomenament de Marc Suàrez i Rovira com a personal
eventual del Parlament de Catalunya

El 22 de març de 2021, el president del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana ha proposat nomenar Marc Suàrez i Rovira coordinador del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana, com a personal eventual.
De conformitat amb els acords de la Mesa Ampliada del 25 de març de 2019 i
del 3 de març de 2021, les funcions d’aquest càrrec de confiança són la coordinació dels serveis d’assistència i d’assessorament del grup parlamentari per al qual ha
estat nomenat, i la direcció i gestió del personal eventual que té la condició de personal assistent del grup.
D’acord amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix la
normativa vigent,
Resolc:

Nomenar Marc Suàrez i Rovira coordinador del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana, com a personal eventual, amb efectes del 22 de març de 2021, amb els
drets i deures inherents al càrrec.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta 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 recurs
contenciós 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 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 administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 22 de març de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

4.90.10. Càrrecs i personal

11

