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Concurs oposició lliure per a proveir cinc places d’uixer o uixera
del Parlament de Catalunya
501-00008/12
MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR
Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2021

Secretaria general

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 7 de juliol de 2020, va designar
el tribunal qualificador del concurs oposició lliure per a proveir cinc places d’uixer
o uixera del Parlament de Catalunya (BOPC 640, del 7 de juliol de 2020), atès que
dos dels membres del tribunal nomenats per la Mesa del Parlament ja no ocupen el
càrrec pel qual formaven part del tribunal i de conformitat amb la base setena de la
convocatòria, ha acordat modificar la composició de l’òrgan qualificador i designa
els membres següents perquè formin part del tribunal d’aquesta convocatòria:
Membres titulars
Presidenta:
– Anna Caula i Paretas, vicepresidenta primera del Parlament.

Vocals:
– Xavier Muro i Bas, secretari general.
– Sofia Toro Fernández, en representació del personal.
Membres suplents
President:
– Ferran Pedret i Santos, secretari primer de la Mesa del Parlament.

Vocals:
– Maria Beascoa Amat, cap d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat.
– Joan Francesc López Alcázar, 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 i sense vot.
Palau del Parlament, 20 d’abril de 2021
Xavier Muro i Bas, secretari general

Concurs oposició per a proveir tres places de lingüista del Cos
de Lingüistes del Parlament de Catalunya
501-00011/12
NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR
Acord: Mesa del Parlament, 20.04.2021

Secretaria general

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda 20 d’abril de 2021, de conformitat
amb la base sisena del concurs oposició lliure per a proveir tres places de lingüista
del Cos de Lingüistes del Parlament de Catalunya, ha designat per a formar part del
tribunal qualificador d’aquesta convocatòria, els membres següents:
Membres titulars
Presidenta:
– Laura Borràs i Catanyer, presidenta del Parlament.
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