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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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Vocals:
– Xavier Muro i Bas, secretari general.
– Marta Payà i Canals, en representació del personal.
– Lluís Payrató Giménez, professor del Departament de Filologia Catalana i Lin
güística General, a proposta de la Universitat de Barcelona.
– F. Xavier Fargas Valero, tècnic professional del sector dels serveis lingüístics,
a proposta del Consorci del Centre de Terminologia Termcat.
Membres suplents
Presidenta:
– Eva Granados Galiano, vicepresidenta segona del Parlament.

Vocals:
– Miquel Palomares i Amat, lletrat del Parlament.
– Agustí Espallargas Majó, en representació del personal del Parlament.
– Maria de les Neus Nogué Serrano, professora del Departament de Filologia
Catalana i Lingüística General, a proposta de la Universitat de Barcelona.
– Glòria Fontova Hugas, tècnica professional del sector dels serveis lingüístics, a
proposta del Consorci del Centre de Terminologia Termcat.
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, 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

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament
de Catalunya
ASSISTENT DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR

Resolució de nomenament de Pilar Lara Cardeña com a personal
eventual del Parlament de Catalunya

El 20 d’abril de 2021, el president del Grup Parlamentari Socialistes i Units per
Avançar ha proposat nomenar Pilar Lara Cardeña assistent de tipus 4 del Grup Par
lamentari Socialistes i Units per Avançar, com a personal eventual.
De conformitat amb els acords de la Mesa Ampliada del 21 de desembre de 2020
i del 3 de març de 2021, les funcions d’aquest càrrec de confiança són l’assistència,
l’assessorament i el suport al grup parlamentari per al qual ha estat nomenat.
D’acord amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el govern in
teriors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix la
normativa vigent,
Resolc:

Nomenar Pilar Lara Cardeña assistent de tipus 4 del Grup Parlamentari Socialis
tes i Units per Avançar, com a personal eventual, amb efectes del 21 d’abril 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
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