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Jordi Mas Parareda, cap de la Unitat de Desenvolupament i Operacions del Servei d’Informàtica de la Universitat Pompeu Fabra.
Palau del Parlament, 23 de març de 2021
Xavier Muro i Bas, secretari general

Convocatòria d’un procés selectiu per a la constitució d’una borsa
de treball per a cobrir temporalment les vacants dels llocs de treball
d’analista programador o analista programadora que es produeixin al
Parlament de Catalunya entre els exercicis del 2021 i el 2023
501-00013/12
NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR
Acord: Mesa del Parlament, 23.03.2021

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 23 de març de 2021, de conformitat amb la base sisena del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de
treball per a cobrir temporalment les vacants dels llocs de treball d’analista programador o analista programadora que es produeixin al Parlament de Catalunya entre
els exercicis del 2021 i el 2023 (BOPC 773, del 30 de desembre de 2020), ha designat com a membres de la comissió tècnica d’avaluació les persones següents:
President:
Xavier Muro i Bas, secretari general.
Vocals:
Gemma Menéndez Cahué, cap del Departament d’Informàtica i Telecomunicacions.
Laura Orenga Gaya, en representació del personal del Parlament.
Carme Martín Escofet, professora del Departament d’Enginyeria de Serveis i
Sistemes d’Informació de la Facultat d’Informàtica de Barcelona, de la Universitat
Politècnica de Catalunya.
Jordi Mas Parareda, cap de la Unitat de Desenvolupament i Operacions del Servei d’Informàtica de la Universitat Pompeu Fabra.
Palau del Parlament, 23 de març de 2021
Xavier Muro i Bas, secretari general

Convocatòria d’un procés selectiu per a la constitució d’una borsa
de treball per a cobrir temporalment les vacants dels llocs de treball
de tècnic o tècnica d’explotació de sistemes que es produeixin al
Parlament de Catalunya entre els exercicis del 2021 i el 2023
501-00014/12
NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR
Acord: Mesa del Parlament, 23.03.2021

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 23 de març de 2021, de conformitat amb la base sisena del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de
treball per a cobrir temporalment les vacants dels llocs de treball de tècnic o tècnica
d’explotació de sistemes que es produeixin al Parlament de Catalunya entre els exer4.90.10. Càrrecs i personal
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cicis del 2021 i el 2023 (BOPC 773, del 30 de desembre de 2020), ha designat com
a membres de la comissió tècnica d’avaluació les persones següents:
President:
Xavier Muro i Bas, secretari general.
Vocals:
Gemma Menéndez Cahué, cap del Departament d’Informàtica i Telecomunicacions.
Francesc Isern Serra, en representació del personal del Parlament.
Carlota Bernat Marí, professora de l’institut Escola del Treball de Barcelona, experta en explotació de sistemes informàtics.
Maria Bover Casanovas, cap d’Informàtica i TIC del Consell de Garanties Estatutàries.
Palau del Parlament, 23 de març de 2021
Xavier Muro i Bas, secretari general

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament
de Catalunya
ACORD

Resolució de nomenament d’Elvira Parés David com a personal eventual
del Parlament de Catalunya

El 18 de març de 2021, la presidenta del Parlament ha proposat nomenar Elvira
Parés David responsable de la Secretaria de la Presidència, com a personal eventual.
De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 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:

Nomenar Elvira Parés David responsable de la Secretaria de la Presidència, com
a personal eventual, amb efectes del 19 de març 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, 18 de març de 2021
La presidenta, Laura Borràs i Castanyer
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