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Concurs oposició lliure per a proveir nou places de l’escala 
general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors 
Parlamentaris del Parlament de Catalunya
501-00002/11

MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR

Acord: Mesa del Parlament, 15.09.2020

Secretaria General
En compliment de la sentència 3118/2020, del 15 de juliol, del Tribunal Superior 

de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, secció quarta, dictada 
en el procediment ordinari 54/18, seguit a instàncies de T.P.B, es convoca l’actora i 
els aspirants que no van superar el procés selectiu a la repetició del primer exercici 
de la tercera prova del concurs oposició lliure per a proveir nou places de l’escala 
general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris 
del Parlament de Catalunya (BOPC 358, del 16 de març de 2017).

Atès que un dels membres del tribunal nomenat per la Mesa del Parlament en la 
sessió del 28 de febrer de 2017 (BOPC 358, del 16 de març de 2017) ja no ocupa el 
càrrec pel qual formava part del tribunal i que un altre dels membres ja no presta 
serveis efectius al Parlament, a proposta del Consell de Personal cal dur a terme els 
tràmits necessaris per a nomenar els membres que els han de substituir. Així mateix, 
i per aquest darrer motiu, s’ha canviat la persona que fa les funcions de secretaria.

En conseqüència, i de conformitat amb la base sisena de la convocatòria, la Mesa 
del Parlament, en la sessió del 15 de setembre de 2020, acorda modificar la compo-
sició de l’òrgan qualificador i designa els membres següents perquè formin part del 
tribunal d’aquesta convocatòria: 

Membres titulars: 
President: 
Josep Costa i Roselló, vicepresident primer del Parlament
Vocals: 
Xavier Muro i Bas, secretari general 
Eva Vendrell Catalán, en representació del personal

Membres suplents 
President: 
David Pérez Ibáñez, secretari segon del Parlament
Vocals: 
Miquel Lluís Palomares Amat, director de l’Oficina d’Acció Exterior i de Rela-

cions amb la Unió Europea
Empar Centelles Sabater, en representació del personal

De conformitat amb el que disposa l’article 55.1 dels Estatuts del règim i el go-
vern interiors del Parlament de Catalunya, Ferran Domínguez García, en exercici de 
les funcions de direcció i coordinació del Departament de Recursos Humans, o la 
persona en qui delegui, actuarà com a secretari, amb veu però sense vot.

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2020
Xavier Muro i Bas, secretari general
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