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Informació

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05.

Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Territori
410-00007/12
ELECCIÓ DEL SECRETARI

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 18 de setembre de 2019,
d’acord amb els articles 49.2 i 50.1 del Reglament del Parlament, i a proposta del
Grup Parlamentari Republicà, ha elegit secretari el diputat José Rodríguez Fernández en substitució de la diputada Eva Baró Ramos.
Palau del Parlament, 18 de setembre de 2019
El secretari de la Comissió, José Rodríguez Fernández; la presidenta de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert

4.90.

Règim interior

4.90.10.

Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir dues places de lletrat o lletrada
del Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya
501-00001/12
NOMENAMENT
Acord: Mesa del Parlament, 17.09.2019

Secretaria General
Acord de la Mesa del Parlament, de nomenament de funcionaris del
Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya

D’acord amb el que estableixen les bases 1.1 i 10 de la convocatòria del concurs
oposició lliure per a proveir dues places de lletrat o lletrada del Cos de Lletrats del
Parlament de Catalunya (BOPC 102, del 15 de juny de 2018; DOGC 7643, del 15
de juny de 2018).
De conformitat amb la proposta de l’1 d’agost de 2019 del tribunal qualificador,
de nomenament dels aspirants que han superat el procés selectiu, i un cop verificada
per la Direcció de Govern Interior - Departament de Recursos Humans la concurrència dels requisits i les condicions que estableixen les bases de la convocatòria.
D’acord amb el que disposa la base 10.1 i 10.2 de la convocatòria, la Mesa del
Parlament de Catalunya
Acorda:

Nomenar funcionaris del Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya Clara Marsan Raventós i Mario Núñez Martínez.
Els funcionaris nomenats disposen d’un període de trenta dies hàbils, a comptar
de l’endemà de la publicació del nomenament en el Butlletí Oficial del Parlament de
Catalunya, per a prendre possessió del càrrec.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar, d’acord amb el que estableixen els articles 123 i 124 de la
Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
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administracions públiques, un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publicat en el
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, o bé directament 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 d’haver estat publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article
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 setembre de 2019
El secretari general, Xavier Muro i Bas
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