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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
decisió del Parlament Europeu i del Consell relativa a la participació 
de la Unió en l’Associació Europea de Metrologia, empresa 
conjuntament per diversos estats membres
295-00006/13

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 204 del Reglament, l’Acord 1/XI,  
de creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de  
la Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la pro-
posta.
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge
202-00018/08

REPRESA DE LA TRAMITACIÓ

La Mesa, escoltada la Junta, acorda que la iniciativa legislativa popular es reprengui 
a partir del termini de presentació d’esmenes a l’articulat.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: 15 dies hàbils (del 16.06.2021 al 07.07.2021).
Finiment del termini: 08.07.2021; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 
de desembre
202-00022/10

REPRESA DE LA TRAMITACIÓ

La Mesa, escoltada la Junta, acorda que la iniciativa legislativa popular es reprengui 
a partir del termini de presentació d’esmenes a l’articulat.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: 15 dies hàbils (del 16.06.2021 al 07.07.2021).
Finiment del termini: 08.07.2021; 10:30 h.
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Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats 
de Catalunya
202-00035/12

REPRESA DE LA TRAMITACIÓ

La Mesa, escoltada la Junta, acorda que la iniciativa legislativa popular es reprengui 
a partir del termini de presentació de propostes de compareixences.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Recerca i Universitats.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 16.06.2021 al 22.06.2021).
Finiment del termini: 23.06.2021; 10:30 h.

Proposició de llei electoral de Catalunya
202-00059/08

REPRESA DE LA TRAMITACIÓ

La Mesa, escoltada la Junta, acorda que la iniciativa legislativa popular es reprengui 
a partir del termini de presentació de propostes de compareixences. 
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 16.06.2021 al 22.06.2021).
Finiment del termini: 23.06.2021; 10:30 h.

Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
202-00068/12

REPRESA DE LA TRAMITACIÓ

La Mesa, escoltada la Junta, acorda que la iniciativa legislativa popular es reprengui 
a partir del termini de presentació de propostes de compareixences.
Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 08.06.2021.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 16.06.2021 al 22.06.2021).
Finiment del termini: 23.06.2021; 10:30 h.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Dies reservats per a les reunions de les comissions
244-00004/13

ACORD

Mesa del Parlament, 08.06.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 8 de juny de 2021, escoltada la 
Junta de Portaveus, i amb les modificacions proposades pels diversos grups parla-
mentaris, ha pres nota del quadre amb els dies reservats per a les reunions de les co-
missions i ha aprovat també la proposta de reserva dels dies assignats per a reunions 
a la Comissió d’Infància i la Comissió de Joventut perquè tinguin la sessió mensual 
el dimarts per la tarda (setmana 2 i 4, respectivament), quan es creïn.

Dies reservats per a les reunions de les comissions legislatives,  
creades per llei i reglament i estudi -  XIV legislatura

Setmana 1

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Matí Tarda Matí Tarda Matí Tarda Matí Tarda Matí Tarda

    Mesa CE  Ple  Ple  

    CIF          

Setmana 2

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Matí Tarda Matí Tarda Matí Tarda Matí Tarda Matí Tarda

  CSG Mesa CRU CPDT CEH CAI CAETC CERIE1  

  JdP CDS CAC CS CET    

  CI CSC    

Setmana 3

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Matí Tarda Matí Tarda Matí Tarda Matí Tarda Matí Tarda

    Mesa CE Ple Ple  

       

Setmana 4

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres

Matí Tarda Matí Tarda Matí Tarda Matí Tarda Matí Tarda

    Mesa CARPA CPDT CC CAI CAETC  CCMA2  

    JdP CDS CI CS CET    

    CP CJ    

1. Sens perjudici que la comissió decideixi reunir-se en altra data més convenient pels seus membres.

2. Acord de la Mesa del Parlament en la sessió tinguda el 26 d’abril de 2021 (BOPC 23, 30.04.2021, pàg. 3).

Llegenda de les Comissions
Comissions legislatives
Comissió d’Afers Institucionals (CAI)
Comissió de Polítiques Digitals i Territori (CPDT)
Comissió d’Empresa i Treball (CET)
Comissió d’Economia i Hisenda (CEH)
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Comissió d’Igualtat i Feminismes (CIF)
Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Cooperació (CAETC)
Comissió d’Educació (CE)
Comissió de Recerca i Universitats (CRU)
Comissió d’Acció Climàtica (CAC)
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural (CARPA)
Comissió de Salut (CS)
Comissió d’Interior (CI)
Comissió de Drets Socials (CDS)
Comissió de Cultura (CC)
Comissió de Justícia (CJ)

Comissions específiques
Comissions creades pel Reglament
Comissió de l’Estatut dels Diputats (CED)
Comissió de Matèries Secretes i Reservades (CMSR)
Comissió de Peticions (CP)
Comissió del Reglament (CR)

Comissions creades per llei
Comissió del Síndic de Greuges (CSG)
Comissió de la Sindicatura de Comptes (CSC)
Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans 

Audio visuals (CCMA)

Comissions d’estudi
Comissió d’Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural (CERIE)

Freqüència de reunió de les Comissions
Quinzenal: CAI, CPDT, CET, CAETC, CE, CS, CI i CDS.
Mensual: CEH, CIF, CRU, CAC, CARPA CC, CJ, CSC, CSG, CCMA, CP i 

CERIE.
Quan es convoqui: CED, CMSR i CR.

Criteris de prioritat en cas de coincidència als efectes d’ús de les sales 
Les comissions legislatives que entrin en coincidència i materialment l’ordre del 

dia sigui idèntic, s’aplicarà el decret de prelació de conselleries a nivell protocol·lari 
(Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l’àmbit 
de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalu-
nya, DOGC 8418, 26.05.2021).

Palau del Parlament, 8 de juny de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Casta-

nyer
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4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/13

RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTADA

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 24.a del Reglament, es pren nota de la renúncia a la condi-

ció de diputada al Parlament de Catalunya, de Meritxell Budó i Pla, del Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya, amb efectes des del dia 10 de juny de 2021.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.

RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE DIPUTAT

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 24.a del Reglament, es pren nota de la renúncia a la con-

dició de diputat al Parlament de Catalunya, d’Eusebi Campdepadrós i Pucurull, del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, amb efectes des del dia 10 de juny de 
2021.

Palau del Parlament, 10 de juny de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

N. de la r.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció 4.67.
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4. Informació

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputada

PRESENTACIÓ

Reg. 4634 

A la Mesa del Parlament
Meritxell Budó i Pla, diputada de Junts per Catalunya al Parlament de Catalunya 

en la XIV legislatura, d’acord amb el que estableix l’article 24.a del Reglament del 
Parlament de Catalunya, presenta la renúncia a la condició de diputada.

I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els efectes jurídics que corres-
ponguin, signa aquest document.

Parlament de Catalunya, 9 de juny de 2021
Meritxell Budó i Pla, diputada GP JxCat

Renúncia a la condició de diputat

PRESENTACIÓ

Reg. 4639

A la Mesa del Parlament
Eusebi Campdepadrós i Pucurull, diputat de Junts per Catalunya al Parlament de 

Catalunya en la XIV legislatura, d’acord amb el que estableix l’article 24.a del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, presenta la renúncia a la condició de diputat. 

I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els efectes jurídics que corres-
ponguin, signa aquest document.  

Parlament de Catalunya, 9 de juny de 2021
Eusebi Campdepadrós i Pucurull, diputat GP JxCat

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolucions de cessament i nomenament de personal eventual 
del Parlament de Catalunya

ASSISTENTS DEL GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA

Resolució de cessament i nou nomenament d’Elisabet Sala Coderch 
com a personal eventual del Parlament de Catalunya

El 17 de març de 2021, Elisabet Sala Coderch va ser nomenada assistent de ti-
pus 2 del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, com a personal eventual de la 
tretzena legislatura.

El president del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya ha presentat una pro-
posta perquè es nomeni Elisabet Sala Coderch assistent de tipus 3 del Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya.
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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: 
Fer cessar Elisabet Sala Coderch com a assistent de tipus 2 del Grup Parlamen-

tari de Junts per Catalunya amb efectes del 8 de juny de 2021 i nomenar-la assistent 
de tipus 3 del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya com a personal eventual, 
amb efectes de la mateixa data.

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, 8 de juny de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Resolució de cessament i nou nomenament d’Alba Maria Sánchez 
Milrado com a personal eventual del Parlament de Catalunya

El 17 de març de 2021, Alba Maria Sánchez Milrado va ser nomenada assistent 
de tipus 1 del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, com a personal eventual de 
la tretzena legislatura.

El president del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya ha presentat una pro-
posta perquè es nomeni Alba Maria Sánchez Milrado assistent de tipus 2 del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya.

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: 
Fer cessar Alba Maria Sánchez Milrado com a assistent de tipus 1 del Grup Par-

lamentari de Junts per Catalunya amb efectes del 8 de juny de 2021 i nomenar-la 
assistent de tipus 2 del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya com a personal 
eventual, amb efectes de la mateixa data.

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 Su-
perior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà 
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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, 8 de juny de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Resolució de nomenament de Roser Conesa Villaroya com a personal 
eventual del Parlament de Catalunya

El 7 de juny de 2021, el president del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
ha proposat nomenar Roser Conesa Villaroya assistent de tipus 2 del Grup Parla-
mentari de Junts per Catalunya, 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 Roser Conesa Villaroya assistent de tipus 2 del Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya, com a personal eventual, amb efectes del 9 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, 8 de juny de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Resolució de nomenament de Víctor López Payà com a personal 
eventual del Parlament de Catalunya

El 7 de juny de 2021, el president del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
ha proposat nomenar Víctor López Payà assistent de tipus 2 del Grup Parlamentari 
de Junts per Catalunya, 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 Víctor López Payà assistent de tipus 2 del Grup Parlamentari de Junts 

per Catalunya, com a personal eventual, amb efectes del 9 de juny de 2021, amb els 
drets i deures inherents al càrrec.
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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 pro-
cediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs con-
tenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supe-
rior 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, 8 de juny de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Resolució de nomenament d’Eva Puyo Collet com a personal eventual 
del Parlament de Catalunya

El 7 de juny de 2021, el president del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya 
ha proposat nomenar Eva Puyo Collet assistent de tipus 2 del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, 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 Eva Puyo Collet assistent de tipus 2 del Grup Parlamentari de Junts 

per Catalunya, com a personal eventual, amb efectes del 9 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, 8 de juny de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Resolució de cessament i nou nomenament de Raquel García Fernández 
com a personal eventual del Parlament de Catalunya

El 17 de març de 2021, Raquel García Fernández va ser nomenada assistent de 
tipus 1 del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, com a personal eventual de 
la tretzena legislatura.

El president del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya ha presentat una pro-
posta perquè es nomeni Raquel García Fernández assistent de tipus 2 del Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya.
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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: 
Fer cessar Raquel García Fernández com a assistent de tipus 1 del Grup Parla-

mentari de Junts per Catalunya amb efectes del 10 de juny de 2021 i nomenar-la 
assistent de tipus 2 del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya com a personal 
eventual, amb efectes de la mateixa data.

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 Su-
perior 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, 9 de juny de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament 
de Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament de Cristina González Buil com a personal 
eventual del Parlament de Catalunya

El 8 de juny de 2021, el cap de l’oposició ha proposat nomenar Cristina González 
Buil cap de l’Oficina del Cap de l’Oposició, 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 Cristina González Buil cap de l’Oficina del Cap de l’Oposició, com a 

personal eventual, amb efectes del 9 de juny de 2021, amb els drets i deures inhe-
rents 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 pro-
cediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs con-
tenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supe-
rior 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, 8 de juny de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament 
de Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament d’Óscar García Saldaña com a personal 
eventual del Parlament de Catalunya

El 8 de juny de 2021, el cap de l’oposició ha proposat nomenar Óscar García Sal-
daña assessor de l’Oficina del Cap de l’Oposició, 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 Óscar García Saldaña assessor de l’Oficina del Cap de l’Oposició, com 

a personal eventual, amb efectes del 9 de juny de 2021, amb els drets i deures inhe-
rents 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 pro-
cediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs con-
tenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Supe-
rior 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, 8 de juny de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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