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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/13

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 32)

On hi diu:
«412-00005/12»

hi ha de dir:
«412-00005/13»

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència 
i Cooperació amb la consellera d’Acció Exterior i Transparència sobre 
els objectius i les actuacions del Departament en la legislatura actual
355-00006/13

SOL·LICITUD

Sol·licitud de sessió informativa: consellera, del Departament d’Acció Exterior i 
Transparència (reg. 4994).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior, Transparència i Coope-
ració, 18.06.2021.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la consellera 
de la Presidència sobre els objectius i les actuacions del Departament 
en la legislatura actual
355-00010/13

SOL·LICITUD

Sol·licitud de sessió informativa: consellera, del Departament de la Presidència (reg. 
5000).
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa de la Comissió d’Afers Institucio-
nals, 17.06.2021.
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Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut 
sobre els objectius i les actuacions del Departament en la legislatura 
actual
355-00014/13

SOL·LICITUD

Sol·licitud de sessió informativa: conseller, del Departament de Salut (reg. 5019).
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa de la Comissió de Salut, 18.06.2021.

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolució de cessament i nou nomenament de personal eventual 
del Parlament de Catalunya

ACORD

Resolució de cessament i nou nomenament de Mercè Espasa Cárdenas 
com a personal eventual del Parlament de Catalunya

El 16 de març de 2021 Mercè Espasa Cárdenas va ser nomenada assistent de la 
Vicepresidència Primera del Parlament com a personal eventual de la tretzena le-
gislatura, i el 15 de juny de 2021 s’ha produït la renúncia en el càrrec de l’autoritat 
que la va proposar.

El 16 de juny de 2021, la vicepresidenta primera del Parlament ha proposat no-
menar Mercè Espasa Cárdenas assistent de la Vicepresidència Primera del Parla-
ment, 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: 
Fer cessar Mercè Espasa Cárdenas assistent de la Vicepresidència Primera del Par-

lament, com a personal eventual, amb efectes del 15 de juny de 2021, i nomenar-la 
assistent de la Vicepresidència Primera del Parlament, com a personal eventual, amb 
efectes del 16 de juny de 2021.

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, 16 de juny de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament 
de Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament de David Prat Jorba com a personal eventual 
del Parlament de Catalunya

El 16 de juny de 2021, la vicepresidenta primera del Parlament ha proposat no-
menar David Prat Jorba assessor de la Vicepresidència Primera 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 David Prat Jorba assessor de la Vicepresidència Primera del Parlament, 

com a personal eventual, amb efectes del 16 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, 16 de juny de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament 
de Catalunya

ACORD

Resolució de cessament de Jordi Font Renom com a personal eventual 
del Parlament de Catalunya

El 15 de març de 2021, Jordi Font Renom va ser nomenat coordinador del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, com a personal eventual de la tretzena legis-
latura.

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 Jordi Font Renom coordinador del Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya, com a personal eventual, amb efectes del 16 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 
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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, 17 de juny de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament 
de Catalunya

ASSISTENT DEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

Resolució de nomenament d’Oriol Casanellas Català com a personal 
eventual del Parlament de Catalunya

El 18 de juny de 2021, el president del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na ha proposat nomenar Oriol Casanellas Català assistent de tipus 2 del Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana, 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 Oriol Casanellas Català assistent de tipus 2 del Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana, com a personal eventual, amb efectes del 21 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 admi-
nistratiu 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, 18 de juny de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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