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Concurs oposició lliure per a proveir tres places de periodista 
del Parlament de Catalunya
501-00004/12

NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR

Acord: Mesa del Parlament, 22.10.2019

Secretaria General
De conformitat amb la base sisena del concurs oposició lliure per a proveir tres 

places de periodista del Parlament de Catalunya (BOPC 341, de 23 de maig de 2019 
i DOGC 7881, de 23 de maig de 2019), la Mesa del Parlament, en la sessió tinguda 
el dia 22 d’octubre de 2019, ha designat per a formar part del tribunal qualificador 
d’aquesta convocatòria els membres que tot seguit es detallen: 

Membres titulars: 
President: 
Roger Torrent i Ramió, president del Parlament.
Vocals: 
Xavier Muro i Bas, secretari general del Parlament.
Josep Escudé i Font, cap del Departament de Comunicació, en representació del 

personal del Parlament.
Jaume Guillamet Lloveras, catedràtic d’universitat de la Facultat de Comunica-

ció, a proposta de la Universitat Pompeu Fabra.
Joan Maria Morros i Cuadras, vicedegà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, 

a proposta del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

De conformitat amb el que disposa l’article 55.2 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, actua-
rà com a secretari, amb veu però sense vot.

Membres suplents: 
President: 
Josep Costa i Rosselló, vicepresident primer del Parlament, com a suplent del 

president.
Vocals: 
Joan Ridao i Martín, com a suplent del secretari general.
Jaume Clapés Pedreny, lingüista del Parlament, com a suplent del funcionari no-

menat en representació del personal del Parlament.
Carles Singla Casellas, professor titular d’universitat de la Facultat de Comuni-

cació, a proposta de la Universitat Pompeu Fabra.
Xavier Puig Garcia, cap de Comunicació del Col·legi de Periodistes de Catalu-

nya, a proposta del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2019
Xavier Muro i Bas, secretari General
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