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4. Informació

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Adscripció en comissió de serveis d’un funcionari de carrera

RESOLUCIÓ DE LA SECRETARIA GENERAL

En data del 6 de maig de 2021, al tauler d’anuncis i a la intranet del Parlament, es 
va fer pública la convocatòria d’un procediment intern per a proveir, temporalment i 
amb caràcter d’urgència, un lloc de treball de gestor econòmic o gestora econòmica 
de l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria mitjançant el sistema de comissió de serveis.

D’acord amb la base 8 de la convocatòria, el secretari general ha de resoldre a fa-
vor del participant que obté la millor valoració de tots els mèrits i les capacitats que 
especifica la base 7, i aquesta resolució comporta l’adscripció en comissió de serveis 
del funcionari o funcionària al lloc de treball convocat.

A la vista de la proposta d’adscripció d’Estanislao Peinado Ruiz, funcionari de 
carrera del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya, emesa 
per la comissió tècnica d’avaluació, en data del 4 de juny de 2021, i fent ús de les 
competències que m’atribueixen els Estatuts del règim i el govern interiors del Par-
lament de Catalunya, 

Resolc: 
Adscriure Estanislao Peinado Ruiz, en comissió de serveis, al lloc de treball de 

gestor econòmic de l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria (grup C1, nivell 8), a partir 
del 8 de juny de 2021 i per una durada màxima de dos anys.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interpo-
sar un recurs potestatiu de reposició davant el secretari general, en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà d’haver estat notificada, d’acord 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 el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de 
dos mesos a comptar de l’endemà d’haver estat notificada, d’acord amb els articles 
8.2, 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, 7 de juny de 2021
Xavier Muro i Bas, secretari general

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament  
de Catalunya

ACORD

Resolució de cessament de Marina Garcia Soler com a personal 
eventual del Parlament de Catalunya

El 12 de març de 2021, Marina Garcia Soler va ser nomenada assessora de la Vice- 
presidència Primera, com a personal eventual de la tretzena legislatura.

Atès que Marina Garcia Soler ha estat nomenada cap del Gabinet de la Conselle-
ra d’Igualtat i Feminismes i prendrà possessió d’aquest càrrec el 4 de juny de 2021.
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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 Marina Garcia Soler assessora de la Vicepresidència Primera, com a 

personal eventual, amb efectes del 4 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, 3 de juny de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Resolucions de cessament de personal eventual del Parlament  
de Catalunya

ASSISTENT DEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

Resolució de cessament d’Aida Tudó Esteller com a personal eventual 
del Parlament de Catalunya

El 25 de març de 2021, Aida Tudó Esteller va ser nomenada assistent de tipus 3 del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, com a personal eventual, de la tretzena 
legislatura.

Atès que Aida Tudó Esteller ha estat nomenada personal eventual del Departa-
ment de la Presidència i pren possessió d’aquest càrrec el 4 de juny 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 Aida Tudó Esteller assistent de tipus 3 del Grup Parlamentari d’Es-

querra Republicana, com a personal eventual, amb efectes del 4 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.
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Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 3 de juny de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

ASSISTENTS DEL GRUP PARLAMENTARI JUNTS PER CATALUNYA

Resolució de cessament d’Eva Bofarull Marquès com a personal 
eventual del Parlament de Catalunya

El 17 de març de 2021, Eva Bofarull Marquès va ser nomenada assistent de ti-
pus 1 del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, com a personal eventual de la 
tretzena legislatura.

Atès que Eva Bofarull Marquès ha estat nomenada personal eventual del Depar-
tament de Justícia i ha pres possessió d’aquest càrrec el 7 de juny 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 Eva Bofarull Marquès assistent de tipus 1 del Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya, com a personal eventual, amb efectes del 7 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, 7 de juny de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Resolució de cessament de Roberto Fernández Santos com a personal 
eventual del Parlament de Catalunya

El 13 d’abril de 2021, Roberto Fernández Santos va ser nomenat assistent de ti-
pus 2 del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, com a personal eventual de la 
tretzena legislatura.

Atès que Roberto Fernández Santos ha estat nomenat cap de l’Oficina de Rela-
cions Institucionals del Departament de Recerca i Universitats i ha pres possessió 
d’aquest càrrec el 4 de juny 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 Roberto Fernández Santos assistent de tipus 2 del Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya, com a personal eventual, amb efectes del 4 de juny de 2021, 
i agrair-li els serveis prestats.
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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, 7 de juny de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Resolució de cessament d’Anna Grabalosa Font com a personal 
eventual del Parlament de Catalunya

El 17 de març de 2021, Anna Grabalosa Font va ser nomenada assistent de tipus 4  
del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, com a personal eventual de la tret-
zena legislatura.

Atès que Anna Grabalosa Font ha estat nomenada cap de l’Oficina de Comuni-
cació del Departament d’Economia i Hisenda i ha pres possessió d’aquest càrrec el 
2 de juny 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 Anna Grabalosa Font assistent de tipus 4 del Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya, com a personal eventual, amb efectes del 2 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, 3 de juny de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament  
de Catalunya

ASSISTENT DEL GRUP PARLAMENTARI DE VOX EN CATALUÑA

Resolució de nomenament de Maria Montserrat Piqueras Ruiz com  
a personal eventual del Parlament de Catalunya

El 2 de juny de 2021, el president del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña 
ha proposat nomenar Maria Montserrat Piqueras Ruiz assistent de tipus 2 del Grup 
Parlamentari de VOX en Cataluña, com a personal eventual.

De conformitat amb els acords de la Mesa Ampliada del 21 de desembre de 2020 
i del 3 de març de 2021, les funcions d’aquest càrrec de confiança són l’assistència, 
l’assessorament i el suport al grup parlamentari per al qual ha estat nomenat.

D’acord amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el govern in-
teriors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix la 
normativa vigent,

Resolc: 
Nomenar Maria Montserrat Piqueras Ruiz assistent de tipus 2 del Grup Parla-

mentari de VOX en Cataluña, com a personal eventual, amb efectes del 7 de juny 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, 3 de juny de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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