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NOMBRE DE SENADORS PER GRUP PARLAMENTARI

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 20 d’abril de 2021, d’acord 
amb la Junta de Portaveus i de conformitat amb l’article 174.2 del Reglament, ha 
acordat de distribuir el nombre de senadors que corresponen proporcionalment a 
cada grup parlamentari per la fórmula imperiali, amb la distribució següent: 

GP Socialistes i Units per Avançar 3

GP d’Esquerra Republicana 3

GP de Junts per Catalunya 2

Palau del Parlament, 20 d’abril de 2021
El secretari quart, Ruben Wagensberg Ramon; la presidenta, Laura Borràs i 

Castanyer

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATS

D’acord amb els articles 3.4 de la Llei 6/2010, del procediment de designació dels 
senadors que representen la Generalitat al Senat i 171.3 del Reglament, i atesa la 
distribució del nombre de senadors acordada per la Mesa, i la Junta de Portaveus el 
20 d’abril de 2021, la Presidència estableix que el termini en què els representants 
dels grups parlamentaris han de proposar llurs candidats a senador fineix el dia 27 
d’abril de 2021. 
Acord: Presidència del Parlament, 20.04.2021.
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Nomenament de personal eventual del Parlament de Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament de Juan Cristóbal Avilés García 
com a personal eventual del Parlament de Catalunya
El 7 d’abril de 2021, la vicepresidenta segona del Parlament ha proposat nomenar 

Juan Cristóbal Avilés García assistents de la Vicepresidència Segona del Parlament, 
com a personal eventual.

De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em con-
fereix la normativa vigent,

Resolc: 
Nomenar Juan Cristóbal Avilés García assistent de la Vicepresidència Segona 

del Parlament, com a personal eventual, amb efectes del 15 d’abril 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, 12 d’abril de 2021 
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer


	3. Tramitacions en curs
	3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.11. Designacions de senadors per a representar la Generalitat al Senat
	Procediment per a elegir els senadors que han de representar la Generalitat al Senat
	280-00001/13
	Nombre de senadors per grup parlamentari
	Termini de presentació de candidats



	4. Informació
	4.90. Règim interior
	4.90.10. Càrrecs i personal
	Nomenament de personal eventual del Parlament de Catalunya
	Acord




