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1.30. Altres tramitacions
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Informe del Síndic de Greuges titulat La qualitat de l’aire a Catalunya: 
dèficits i recomanacions
360-00017/12

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 2, tinguda el 
14.06.2021, DSPC-C 23.

Informe del Síndic de Greuges i de l’Institut de Drets Humans 
de Catalunya titulat Pla de drets humans de Catalunya
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DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 2, tinguda el 
14.06.2021, DSPC-C 23.
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4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença de la directora de l’Autoritat Catalana de Protecció 
de Dades davant la comissió que correspongui per a presentar les 
memòries corresponents al 2019 i al 2020
359-00001/13

TRAMESA A LA COMISSIÓ

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

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

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

Acord: Mesa del Parlament, 08.06.2021

Secretaria general

Acord de la Mesa del Parlament, de nomenament d’un funcionari interí
La Mesa del Parlament, en la sessió del 21 de desembre de 2020, va acordar con-

vocar un concurs per a proveir temporalment un lloc de treball de consultor tècnic 
o consultora tècnica del Departament d’Informàtica i Telecomunicacions del Parla-
ment de Catalunya (BOPC 773, del 30 de desembre de 2020).

D’acord amb la base 9 de la convocatòria, el concurs s’ha de resoldre a favor de 
l’aspirant que obté la millor valoració del conjunt dels mèrits i les capacitats que 
especifica la base 8, i aquesta resolució comporta el nomenament com a funcionari 
interí o funcionària interina per al lloc convocat.

De conformitat amb la base 9.3 de la convocatòria, en data del 27 de maig de 
2021 la comissió tècnica d’avaluació va acordar formular la proposta de nomena-
ment interí de Josep Coves Barreiro per al lloc de treball de consultor tècnic del De-
partament d’Informàtica i Telecomunicacions del Parlament de Catalunya.

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: 
Nomenar Josep Coves Barreiro funcionari interí per a ocupar el lloc de consultor 

tècnic del Departament d’Informàtica i Telecomunicacions del Parlament de Cata-
lunya (grup A, subgrup A2, nivell 12), amb efectes a partir de la data de la presa de 
possessió.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un 
recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes 
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a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que dispo-
sen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procedi-
ment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs conten-
ciós 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, de conformitat amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Es-
tat 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
Xavier Muro i Bas, secretari general
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