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PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 3400).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.06.2021 a l’11.06.2021).
Finiment del termini: 14.06.2021; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 3427).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.06.2021; 10:30 h.
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Concurs oposició per a proveir tres places de lingüista del Cos  
de Lingüistes del Parlament de Catalunya
501-00011/12

CONVOCATÒRIA DE LA PRIMERA PROVA

Tribunal Qualificador
El tribunal qualificador del concurs oposició per a proveir tres places de lingüis-

ta del Cos de Lingüistes del Parlament de Catalunya (BOPC 773, del 30 de desem-
bre de 2020), en la sessió tinguda el 20 de maig de 2021, ha acordat, de conformitat 
amb el que estableixen les bases 1.5, 1.6 i 7.1.1 de la convocatòria, de convocar els 
aspirants admesos a fer la primera prova de la fase d’oposició, de caràcter obligatori 
i eliminatori.

De conformitat amb la base 7.1.1 de la convocatòria, el desenvolupament d’aques-
ta prova es durà a terme en dies diferents, al Palau del Parlament de Catalunya (parc 
de la Ciutadella, s/n), d’acord amb el calendari següent: 

Primer exercici
Dia: divendres, 18 de juny de 2021
Horari: de 9 h a 12 h

Segon exercici
Dia: divendres, 18 de juny de 2021
Horari: de 14 h a 17 h

Tercer exercici
Dia: dissabte, 19 de juny de 2021
Horari: de 9 h a 12 h

Quart exercici
Dia: dissabte, 19 de juny de 2021
Horari: de 14 h a 17 h

Els aspirants s’hauran de presentar al lloc de realització de la prova a les 8.45 h  
i hauran d’anar proveïts d’un bolígraf de tinta de color negre i l’original del seu 
DNI, passaport o carnet de conduir.

El primer exercici consisteix a desenvolupar per escrit un tema, que l’aspirant 
podrà escollir d’entre els dos que s’extrauran per sorteig, del bloc A del temari que 
figura en l’annex de les bases de la convocatòria.

El segon exercici consisteix a desenvolupar per escrit un tema extret per sorteig 
del bloc B del temari que figura en l’annex de les bases de la convocatòria.

El tercer exercici consisteix a desenvolupar per escrit un tema extret per sorteig 
del bloc C del temari que figura en l’annex de les bases de la convocatòria.

El quart exercici consisteix a desenvolupar per escrit un tema, que l’aspirant 
podrà escollir d’entre els dos que s’extrauran per sorteig, del temari que figura en 
l’annex de les bases de la convocatòria, un dels quals del bloc B i l’altre del bloc C.

La qualificació de cada exercici de la primera prova és de 0 a 10 punts. Resten 
eliminats del procés selectiu els aspirants que no obtinguin 5 punts com a mínim 
en cada exercici.

Per a qualificar cada exercici de la primera prova, el tribunal ha de tenir en 
compte el nivell de coneixement de la matèria que demostra l’exercici, la demostra-
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ció de reflexió i sentit crític amb la matèria, l’economia expositiva, la capacitat de 
sistematització i la coherència del discurs, i la correcció lingüística.

En la realització dels exercicis de la primera prova no es permet la utilització de 
notes, de diccionaris, de materials ni de bibliografia per cap mitjà de consulta.

Contra aquest acord es pot interposar un recurs d’alçada davant la Mesa del Par-
lament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la publicació, en 
virtut dels articles 121 i 122 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del pro-
cediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palau del Parlament, 27 de maig de 2021
Ferran Domínguez García, secretari del tribunal

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya

ACORD

Resolució de cessament d’Ernesto Alejandro Suárez Puga  
com a personal eventual del Parlament de Catalunya

El 17 de març de 2021 Ernesto Alejandro Suárez Puga va ser nomenat assistent 
de tipus 4 del Grup Parlamentari de Ciutadans com a personal eventual de la tret-
zena legislatura.

El 26 de maig de 2021 Ernesto Alejandro Suárez Puga ha presentat la renúncia 
al càrrec com a personal eventual.

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 Ernesto Alejandro Suárez Puga, assistent de tipus 4 del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, en règim de personal eventual, amb efectes de l’1 de juny 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 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, 26 de maig de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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Jubilació d’un funcionari de carrera

ACORD

Mesa del Parlament, 25.05.2021

Secretaria general 
Marcel Riera i Bou, funcionari de carrera del Parlament, el 6 de juny de 2021, 

compleix l’edat determinada per la legislació de la funció pública per a ésser decla-
rat en la situació de jubilació.

De les dades que consten en el seu expedient personal es desprèn que Mar-
cel Riera i Bou compleix les condicions i els requisits per a causar drets passius  
de jubilació, d’acord amb el que estableix l’article 4 de la Llei de l’Estat 27/2011, de  
l’1 d’agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de seguretat 
social.

Per això, d’acord amb l’article 50.1 dels Estatuts del règim i el govern interiors 
del Parlament de Catalunya i la normativa vigent en matèria de jubilació, fent ús de 
les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern interiors del 
Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 
Declarar jubilat Marcel Riera i Bou, amb efectes del 7 de juny de 2021, i agrair-

li els serveis prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un re-

curs 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 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 ad-
ministratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justí-
cia 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, 25 de maig de 2021
El secretari general, Xavier Muro i Bas
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