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de Catalunya, em plau donar-vos compte que durant l’absència del conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat, els dies 6 i 7 d’abril de 2021, s’encarregarà del despatx del seu 
Departament la consellera de la Presidència.

Ben cordialment,

Barcelona, 31 de març de 2021
Pere Aragonès i Garcia, vicepresident del Govern en substitució de la presidèn-

cia de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda

N. de la r.: El Decret 19/2021, de 31 de març, d’encàrrec de despatx del conseller 
de Territori i Sostenibilitat a la consellera de la Presidència, dels dies 6 i 7 d’abril de 
2021, és publicat al DOGC 8380, del 6 d’abril de 2021. 

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs per a proveir temporalment un lloc de treball de consultor 
tècnic o consultora tècnica del Departament d’Informàtica i 
Telecomunicacions del Parlament de Catalunya
501-00012/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 773)

En l’apartat b) de la base 8.1
On hi diu: 
«Es valora, fins a un màxim de 18 punts, l’assistència a cursos de formació i de 

perfeccionament [...]»

hi ha de dir: 
«Es valora, fins a un màxim de 16 punts, l’assistència a cursos de formació i de 

perfeccionament [...]»

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament  
de Catalunya

ACORD

Resolució de cessament de Narcís Junquera Cros com a personal 
eventual del Parlament de Catalunya
El 17 de març de 2021, Narcís Junquera Cros va ser nomenat assistent de tipus 1 

del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, com a personal eventual de la tret-
zena legislatura.

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 Narcís Junquera Cros assistent de tipus 1 del Grup Parlamentari de 

Junts per Catalunya, com a personal eventual, amb efectes del 7 d’abril de 2021,  
i agrair-li els serveis prestats.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar 
un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini 

rbarral
Resaltado
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