
TAUL A DE CONT INGUT

4. Informació

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Acord 3

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Acord 3

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Acord 4

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Acord 5

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Acord 5

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Acord 6

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Acord 6

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Acord 7

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Acord 8

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Acord 8

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Acord 9

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Acord 9

Reingrés al servei actiu d’una funcionària de carrera
Acord 10

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Acord 11

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Acord 12

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Acord 12

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Acord 13

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Acord 14

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Acord 14

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XII legislatura · primer període · número 11 · dimarts 6 de febrer de 2018



BOPC 11
6 de febrer de 2018

Taula de contingut 2

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Acord 15

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Acord 15

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Acord 16

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Acord 17

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Acord 17

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Acord 18

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Acord 19

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Acord 19

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Acord 20

Jubilació d’un funcionari
Acord 20

Fi de la comissió de serveis d’una funcionària de carrera
Acord 21

Reingrés al servei actiu d’una funcionària de carrera
Acord 22

Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització del 
paper reciclat en el Parlament i en 
els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990. 

Els documents publicats en el 
Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya (BOPC) són una 
reproducció fidel dels documents 
originals entrats al Registre.

La numeració del BOPC no està 
necessàriament vinculada a una 
sola data.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7798 
DL: B-20.066-1980

www.parlament.cat

www.parlament.cat


BOPC 11
6 de febrer de 2018

4.90.10. Càrrecs i personal 3 

4. Informació

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ACORD

Resolució de cessament de Marina Garcia i Soler 
Marina Garcia i Soler va ésser nomenada cap del Gabinet de Presidència, com a 

personal eventual del Parlament, el 26 d’octubre de 2015.
El 17 de gener de 2018 s’ha constituït la nova cambra i s’ha produït el cessament 

en el càrrec de l’autoritat que la va nomenar.
De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 i 39.5 dels Estatuts del règim 

i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em 
confereix la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Marina Garcia i Soler, cap del Gabinet de Presidència, com a perso-

nal eventual, amb efectes del 17 de gener de 2018, tot agraint-li els serveis prestats.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 

un recurs potestatiu de reposició davant el president 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, 17 de gener de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament de Marina Garcia i Soler 
El 17 de gener de 2018, el president proposa nomenar Marina Garcia i Soler cap 

del Gabinet de Presidència, com a personal eventual del Parlament.
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 Marina Garcia i Soler cap del Gabinet de Presidència, com a personal 

eventual, amb efectes del 17 de gener de 2018, amb els drets i deures inherents al 
càrrec.



BOPC 11
6 de febrer de 2018

4.90.10. Càrrecs i personal 4

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant el president 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, 17 de gener de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament d’Oriol Sagrera i Saula 
El 26 de gener de 2018, el president proposa nomenar Oriol Sagrera i Saula ad-

junt a la cap del Gabinet de Presidència, com a personal eventual del Parlament.
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 Oriol Sagrera i Saula adjunt a la cap del Gabinet de Presidència, com 

a personal eventual, amb efectes del 30 de gener de 2018, amb els drets i deures in-
herents al càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant el president 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 Superi-
or 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’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, 29 de gener de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió
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Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ACORD

Resolució de cessament d’Òscar Domènech i Massana 
Òscar Domènech i Massana va ésser nomenat tècnic assessor del Gabinet de Pre-

sidència, com a personal eventual del Parlament, el 26 d’octubre de 2015.
El 17 de gener de 2018 s’ha constituït la nova cambra i s’ha produït el cessament 

en el càrrec de l’autoritat que el va nomenar.
De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 i 39.5 dels Estatuts del règim 

i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em 
confereix la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Òscar Domènech i Massana, tècnic assessor del Gabinet de Presidèn-

cia, com a personal eventual, amb efectes del 17 de gener de 2018, tot agraint-li els 
serveis prestats.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant el president 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, 17 de gener de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament d’Òscar Domènech i Massana 
El 17 de gener de 2018, el president proposa nomenar Òscar Domènech i Mas-

sana tècnic assessor del Gabinet de Presidència, com a personal eventual del Par-
lament.

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 Òscar Domènech i Massana tècnic assessor del Gabinet de Presidèn-

cia, grup A1, nivell 13, com a personal eventual, amb efectes del 17 de gener de 
2018, 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 el president 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 
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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, 17 de gener de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ACORD

Resolució de cessament de Joan Serra i Guixa 
Joan Serra i Guixa va ésser nomenat tècnic assessor del Gabinet de Presidència, 

com a personal eventual del Parlament, el 9 de novembre de 2015.
El 17 de gener de 2018 s’ha constituït la nova cambra i s’ha produït el cessament 

en el càrrec de l’autoritat que el va nomenar.
De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 i 39.5 dels Estatuts del règim 

i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em 
confereix la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Joan Serra i Guixa, tècnic assessor del Gabinet de Presidència, com 

a personal eventual, amb efectes del 17 de gener de 2018, tot agraint-li els serveis 
prestats.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant el president 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, 17 de gener de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament de Joan Serra i Guixa 
El 17 de gener de 2018, el president proposa nomenar Joan Serra i Guixa tècnic 

assessor del Gabinet de Presidència, com a personal eventual del Parlament.
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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 Joan Serra i Guixa tècnic assessor del Gabinet de Presidència, grup 

A1, nivell 13, com a personal eventual, amb efectes del 17 de gener de 2018, 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 el president 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, 17 de gener de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ACORD

Resolució de cessament de Jordi Martinez i Soler 
Jordi Martínez i Soler va ésser nomenat tècnic assessor del Gabinet de Presidèn-

cia, com a personal eventual del Parlament, el 28 d’octubre de 2015.
El 17 de gener de 2018 s’ha constituït la nova cambra i s’ha produït el cessament 

en el càrrec de l’autoritat que el va nomenar.
De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 i 39.5 dels Estatuts del règim 

i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em 
confereix la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Jordi Martínez i Soler, tècnic assessor del Gabinet de Presidència, com a 

personal eventual, amb efectes del 17 de gener de 2018, tot agraint-li els serveis prestats.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 

un recurs potestatiu de reposició davant el president 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, 17 de gener de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió
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Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament de Jordi Martínez i Soler 
El 17 de gener de 2018, el president proposa nomenar Jordi Martínez i Soler 

tècnic assessor del Gabinet de Presidència, com a personal eventual del Parlament.
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 Jordi Martínez i Soler tècnic assessor del Gabinet de Presidència, grup 

A2, nivell 11, com a personal eventual, amb efectes del 17 de gener de 2018, 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 el president 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, 17 de gener de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ACORD

Resolució de cessament de Marina Sagarra i Ruiz 
Marina Sagarra i Ruiz va ésser nomenada responsable de la secretaria del Gabinet 

de Presidència, com a personal eventual del Parlament, el 28 d’octubre de 2015.
El 17 de gener de 2018 s’ha constituït la nova cambra i s’ha produït el cessament 

en el càrrec de l’autoritat que la va nomenar.
De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 i 39.5 dels Estatuts del règim 

i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em 
confereix la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Marina Sagarra i Ruiz, responsable de la secretaria del Gabinet de 

Presidència, com a personal eventual, amb efectes del 17 de gener de 2018, tot 
agraint-li els serveis prestats.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant el president 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 



BOPC 11
6 de febrer de 2018

4.90.10. Càrrecs i personal 9 

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, 17 de gener de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament de Marina Sagarra i Ruiz 
El 17 de gener de 2018, el president proposa nomenar Marina Sagarra Ruiz res-

ponsable de la secretaria del Gabinet de Presidència, com a personal eventual del 
Parlament.

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 Marina Sagarra Ruiz responsable de la secretaria del Gabinet de Presi-

dència, com a personal eventual, amb efectes del 17 de gener de 2018, 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 el president 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, 17 de gener de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ACORD

Resolució de cessament d’Helena Clivillé Martínez 
Helena Clivillé i Martínez va ésser nomenada secretària de la vicepresidència 

primera de la Mesa del Parlament, com a personal eventual del Parlament, el 26 
d’octubre de 2015.
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A la vista del finiment de l’onzena legislatura, Helena Clivillé i Martínez ha sol-
licitat deixar sense efecte el seu nomenament com a personal eventual, amb efectes 
del 16 de gener de 2018.

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 Helena Clivillé i Martínez, secretària de la vicepresidència primera 

de la Mesa del Parlament, com a personal eventual, amb efectes del 16 de gener de 
2018, tot agraint-li els serveis prestats.

Contra aquest acord, 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, 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, 11 de gener de 2018
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Reingrés al servei actiu d’una funcionària de carrera

ACORD

Mesa de la Diputació Permanent, 16.01.2018

Secretaria general
Helena Clivillé i Martínez, funcionària de l’escala d’administrador o administra-

dora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament, va ésser declarada en 
la situació administrativa de serveis especials, per acord de la Mesa del 23 de de-
sembre de 2003, per adquirir la condició de personal eventual del Parlament, amb 
efectes del 5 de desembre de 2003.

El 10 de gener de 2018 Helena Clivillé i Martínez ha sol·licitat deixar sense efecte 
el seu nomenament com a personal eventual, amb efectes del 16 de gener de 2018, i 
reingressar al servei actiu com a funcionària de carrera de l’escala d’administrador o 
administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris, amb efectes de la mateixa 
data, atès que fineixen les causes que donen lloc a la situació administrativa de ser-
veis especials, i d’aquesta manera, queda a disposició del secretari general.

En data del 16 de gener de 2018, el lloc de treball de cap de l’Oficina Adminis-
trativa del Gabinet de Presidència queda vacant per absència de la persona que l’ha 
ocupat fins ara. En atenció a la idiosincràsia, naturalesa i responsabilitat de les fun-
cions del lloc, es considera necessari proveir-lo per tal de donar compliment, entre 
altres, al que disposa l’article 27 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Par-
lament de Catalunya.

De conformitat amb això, el secretari general proposa que Helena Clivillé i Mar-
tínez sigui nomenada cap de l’Oficina Administrativa del Gabinet de Presidència de 
manera provisional, pel sistema de lliure designació, atès que compleix els requisits 
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de titulació i té el perfil professional per a desenvolupar les funcions del lloc de tre-
ball esmentat.

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: 
Primer. Autoritzar el reingrés al servei actiu d’Helena Clivillé i Martínez com a 

funcionària de carrera de l’escala d’administrador o administradora del Cos d’Admi-
nistradors Parlamentaris del Parlament, amb efectes del 16 de gener de 2018.

Segon. Nomenar Helena Clivillé i Martínez cap de l’Oficina Administrativa del 
Gabinet de Presidència (grup A1, nivell 17), de manera provisional, amb efectes a 
partir de la mateixa data.

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 
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, 16 de gener de 2018
El secretari general, Xavier Muro i Bas

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ACORD

Resolució de cessament d’Irene Puig Serra 
Irene Puig Serra va ésser nomenada secretària adjunta de la Vicepresidència Pri-

mera de la Mesa del Parlament, com a personal eventual, el 26 d’octubre de 2015.
El 17 de gener de 2018 s’ha constituït la nova cambra i s’ha produït el cessament 

en el càrrec de l’autoritat que la va nomenar.
De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 i 39.5 dels Estatuts del règim 

i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em 
confereix la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Irene Puig Serra, secretària adjunta de la Vicepresidència Primera 

de la Mesa del Parlament, com a personal eventual, amb efectes del 17 de gener de 
2018, tot agraint-li els serveis prestats.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant el president 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, 17 de gener de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament de Jordi Moreso i Rodolfo 
El 19 de gener de 2018, el vicepresident primer de la Mesa del Parlament proposa 

nomenar Jordi Moreso i Rodolfo secretari de la Vicepresidència Primera de la Mesa 
del Parlament, com a personal eventual del Parlament.

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 Jordi Moreso i Rodolfo secretari de la Vicepresidència Primera de la 

Mesa del Parlament, com a personal eventual, amb efectes del 19 de gener de 2018, 
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 el president 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, 19 de gener de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament d’Anna Grabalosa i Font 
El 19 de gener de 2018, el vicepresident primer de la Mesa del Parlament proposa 

nomenar Anna Grabalosa i Font secretària adjunta de la Vicepresidència Primera de 
la Mesa del Parlament, com a personal eventual del Parlament.

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,
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Resolc: 
Nomenar Anna Grabalosa i Font secretària adjunta de la Vicepresidència Prime-

ra de la Mesa del Parlament, com a personal eventual, amb efectes del 19 de gener 
de 2018, 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 el president 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, 19 de gener de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ACORD

Resolució de cessament d’Ernesto Alejandro Suárez Puga 
Ernesto Alejandro Suárez Puga va ésser nomenat secretari de la Vicepresidència 

Segona de la Mesa del Parlament, com a personal eventual, el 14 de març de 2016.
El 17 de gener de 2018 s’ha constituït la nova cambra i s’ha produït el cessament 

en el càrrec de l’autoritat que el va nomenar.
De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 i 39.5 dels Estatuts del règim 

i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em 
confereix la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Ernesto Alejandro Suárez Puga, secretari de la Vicepresidència Sego-

na de la Mesa del Parlament, com a personal eventual, amb efectes del 17 de gener 
de 2018, tot agraint-li els serveis prestats.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant el president 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, 17 de gener de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió
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Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament d’Ernesto Alejandro Suárez Puga 
El 17 de gener de 2018, el vicepresident segon de la Mesa del Parlament proposa 

nomenar Ernesto Alejandro Suárez Puga secretari de la Vicepresidència Segona de 
la Mesa del Parlament, com a personal eventual del Parlament.

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 Ernesto Alejandro Suárez Puga secretari de la Vicepresidència Segona 

de la Mesa del Parlament, com a personal eventual, amb efectes del 17 de gener de 
2018, 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 el president 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, 17 de gener de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ACORD

Resolució de cessament de Lorena López Ortega 
Lorena López Ortega va ésser nomenada auxiliar de la Secretaria de la Vice-

presidència Segona de la Mesa del Parlament, com a personal eventual, el 18 de no-
vembre de 2015.

El 17 de gener de 2018 s’ha constituït la nova cambra i s’ha produït el cessament 
en el càrrec de l’autoritat que la va nomenar.

De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 i 39.5 dels Estatuts del règim 
i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em 
confereix la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Lorena López Ortega, auxiliar de la Secretaria de la Vicepresidència 

Segona de la Mesa del Parlament, com a personal eventual, amb efectes del 17 de 
gener de 2018, tot agraint-li els serveis prestats.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant el president del Parlament, en el termini 
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el 
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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, 17 de gener de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament de Lorena López Ortega 
El 17 de gener de 2018, el vicepresident segon de la Mesa del Parlament proposa 

nomenar Lorena López Ortega auxiliar de la Secretaria de la Vicepresidència Sego-
na de la Mesa del Parlament, com a personal eventual del Parlament.

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 Lorena López Ortega auxiliar de la Secretaria de la Vicepresidència 

Segona de la Mesa del Parlament, com a personal eventual, amb efectes del 17 de 
gener de 2018, 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 el president 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, 17 de gener de 2018
El president Roger Torrent i Ramió

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ACORD

Resolució de cessament d’Eduard Suárez i Rovira 
Eduard Suárez i Rovira va ésser nomenat secretari de la Secretaria Primera de la 

Mesa del Parlament, com a personal eventual, el 26 d’octubre de 2015.
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El 17 de gener de 2018 s’ha constituït la nova cambra i s’ha produït el cessament 
en el càrrec de l’autoritat que el va nomenar.

De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 i 39.5 dels Estatuts del règim 
i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em 
confereix la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Eduard Suárez Rovira, secretari de la Secretaria Primera de la Mesa 

del Parlament, com a personal eventual, amb efectes del 17 de gener de 2018, tot 
agraint-li els serveis prestats.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant el president 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, 17 de gener de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament d’Eduard Suàrez i Rovira 
El 23 de gener de 2018, la secretària quarta de la Mesa del Parlament proposa 

nomenar Eduard Suàrez i Rovira secretari de la Secretaria Quarta de la Mesa del 
Parlament, com a personal eventual del Parlament.

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 Eduard Suàrez i Rovira secretari de la Secretaria Quarta de la Mesa 

del Parlament, com a personal eventual, amb efectes del 23 de gener de 2018, 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 el president 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, 23 de gener de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ACORD

Resolució de cessament d’Antoni Suárez Pizarro 
Antoni Suárez Pizarro va ésser nomenat secretari de la Secretaria Segona de la 

Mesa del Parlament, com a personal eventual, l’1 de novembre de 2015.
El 17 de gener de 2018 s’ha constituït la nova cambra i s’ha produït el cessament 

en el càrrec de l’autoritat que el va nomenar.
De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 i 39.5 dels Estatuts del règim 

i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em 
confereix la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Antoni Suárez Pizarro, secretari de la Secretaria Segona de la Mesa 

del Parlament, com a personal eventual, amb efectes del 17 de gener de 2018, tot 
agraint-li els serveis prestats.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant el president 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, 17 de gener de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament d’Antoni Suárez Pizarro 
El 17 de gener de 2018, el secretari segon de la Mesa del Parlament proposa no-

menar Antoni Suárez Pizarro secretari de la Secretaria Segona de la Mesa del Par-
lament, com a personal eventual del Parlament.

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,
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Resolc: 
Nomenar Antoni Suárez Pizarro secretari de la Secretaria Segona de la Mesa del 

Parlament, com a personal eventual, amb efectes del 17 de gener de 2018, 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 el president 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, 17 de gener de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ACORD

Resolució de cessament d’Alba Blanco i Ruiz 
Alba Blanco Ruiz va ésser nomenada secretària de la Secretaria Tercera de la 

Mesa del Parlament, com a personal eventual, l’11 de novembre de 2015.
El 17 de gener de 2018 s’ha constituït la nova cambra i s’ha produït el cessament 

en el càrrec de l’autoritat que la va nomenar.
De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 i 39.5 dels Estatuts del règim 

i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em 
confereix la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Alba Blanco Ruiz, secretària de la Secretaria Tercera de la Mesa 

del Parlament, com a personal eventual, amb efectes del 17 de gener de 2018, tot 
agraint-li els serveis prestats.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant el president 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, 17 de gener de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió
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Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament de Josep Maria González Murt
El 30 de gener de 2018, el secretari tercer de la Mesa del Parlament proposa no-

menar Josep Maria González Murt secretari de la Secretaria Tercera de la Mesa del 
Parlament, com a personal eventual del Parlament.

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 Josep Maria González Murt secretari de la Secretaria Tercera de la 

Mesa del Parlament, com a personal eventual, amb efectes del 6 de febrer de 2018, 
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 el president 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, 31 de gener de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ACORD

Resolució de cessament d’Eva Bofarull Marquès 
Eva Bofarull Marquès va ésser nomenada secretària de la Secretaria Quarta de 

la Mesa del Parlament, com a personal eventual, el 22 de febrer de 2016.
El 17 de gener de 2018 s’ha constituït la nova cambra i s’ha produït el cessament 

en el càrrec de l’autoritat que la va nomenar.
De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 i 39.5 dels Estatuts del règim 

i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em 
confereix la normativa vigent,

Resolc: 
Fer cessar Eva Bofarull Marquès, secretària de la Secretaria Quarta de la Mesa 

del Parlament, com a personal eventual, amb efectes del 17 de gener de 2018, tot 
agraint-li els serveis prestats.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant el president 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 
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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, 17 de gener de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de 
Catalunya

ACORD

Resolució de nomenament d’Eva Bofarull Marquès 
El 18 de gener de 2018, el secretari primer de la Mesa del Parlament proposa 

nomenar Eva Bofarull Marquès secretària de la Secretaria Primera de la Mesa del 
Parlament, com a personal eventual del Parlament.

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 Eva Bofarull Marquès secretària de la Secretaria Primera de la Mesa 

del Parlament, com a personal eventual, amb efectes del 17 de gener de 2018, 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 el president 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, 18 de gener de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió

Jubilació d’un funcionari

ACORD

Mesa de la Diputació Permanent, 16.01.2018

Secretaria General 
El 25 de gener de 2018 Francesc Pau i Vall compleix l’edat determinada per la 

legislació de la funció pública per a ésser declarat en situació de jubilació.
De les dades facilitades per l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria es desprèn que 

Francesc Pau i Vall compleix les condicions i els requisits per a causar drets passius 
de jubilació.



BOPC 11
6 de febrer de 2018

4.90.10. Càrrecs i personal 21 

A la vista de la informació facilitada per Francesc Pau i Vall, amb relació al 
compliment dels requisits 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.

D’acord amb l’article 50.1 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parla-
ment de Catalunya i amb la normativa vigent en matèria de jubilació, i fent ús de les 
competències atribuïdes pels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament 
de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 
Declarar jubilat Francesc Pau i Vall, amb efectes del 26 de gener de 2018, tot 

agraint-li els serveis prestats.
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 
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, 16 de gener de 2018
El secretari general, Xavier Muro i Bas

Fi de la comissió de serveis d’una funcionària de carrera

ACORD

Mesa del Parlament, 30.01.2018

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió del 22 de desembre de 2009, va acordar 

d’adscriure en comissió de serveis Montserrat Garcia i Solsona, funcionària de car-
rera uixera, al lloc de treball d’auxiliar de visites i educatiu del Departament de Re-
lacions Institucionals, grup C2, nivell 6, amb efectes a partir de la data de presa de 
possessió i fins a la incorporació de la persona funcionària titular de la plaça.

Atès que en data del 10 de gener de 2018 s’ha produït la incorporació efectiva de 
la persona titular de la plaça i que, en conseqüència, finalitzen les causes que moti-
varen l’adscripció en comissió de serveis de Montserrat Garcia i Solsona.

Fent ús de les competències que m’atribueixen els Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 
Deixar sense efecte l’adscripció en comissió de serveis de Montserrat Garcia i 

Solsona al lloc de treball d’auxiliar de visites i educatiu del Departament de Relaci-
ons Institucionals, grup C2, nivell 6, a partir del 10 de gener de 2018.

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 admi-
nistratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de 
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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 ju-
liol, 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, 30 de gener de 2018
El secretari general, Xavier Muro i Bas

Reingrés al servei actiu d’una funcionària de carrera

ACORD

Mesa del Parlament, 30.01.2018

Secretaria General
Montserrat Cervera Vidal, funcionària de carrera ajudanta d’arxiu del Parlament 

de Catalunya, va ésser declarada en la situació administrativa d’excedència voluntà-
ria per incompatibilitats, per un acord de la Mesa del 8 de novembre de 2011.

El 22 de gener de 2018, Montserrat Cervera Vidal sol·licita el reingrés al servei 
actiu com a funcionària de carrera ajudanta d’arxiu del Parlament, en virtut del que 
estableixen els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya.

Fent ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del règim i el govern inte-
riors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 
Primer. Aprovar el reingrés al servei actiu de Montserrat Cervera Vidal com a 

funcionària de carrera ajudanta d’arxiu del Parlament de Catalunya, amb efectes del 
30 de gener de 2018.

Segon. Adscriure Montserrat Cervera Vidal, a partir de la mateixa data, al lloc 
de treball d’ajudanta d’arxiu de la Direcció d’Estudis Parlamentaris (grup A2, nivell 
11), que ocupava en el moment d’ésser declarada en la situació administrativa d’ex-
cedència per incompatibilitats.

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 
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 noti-
ficació 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, 30 de gener de 2018
El secretari general, Xavier Muro i Bas
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