
BOPC 71
30 de juny de 2021

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern 4

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Acció Climàtica i 
de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Món Rural amb la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural sobre els objectius i les actuacions del Departament 
en la legislatura actual
355-00004/13

SOL·LICITUD

Sol·licitud de sessió informativa: consellera, del Departament d’Acció Climàtica, 
Agricultura i Agenda Rural (reg. 4991).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Climàtica, 28.06.2021.

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir un lloc de treball de tècnic 
o tècnica de relacions amb la Unió Europea de l’Oficina d’Acció 
Exterior, de Cooperació Interparlamentària i de Relacions amb 
la Unió Europea del Parlament de Catalunya
501-00015/12

NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR

Acord: Mesa del Parlament, 22.06.2021

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de juny de 2021, de conformi-

tat amb la base setena del concurs oposició lliure per a proveir un lloc de treball de 
tècnic o tècnica de relacions amb la Unió Europea de l’Oficina d’Acció Exterior, de 
Cooperació Interparlamentària i de Relacions amb la Unió Europea del Parlament 
de Catalunya, ha designat per a formar part del tribunal qualificador d’aquesta con-
vocatòria, els membres següents: 

Membres titulars
Presidenta: 
− Laura Borràs i Castanyer, presidenta del Parlament.
Vocals: 
− Xavier Muro i Bas, secretari general.
− Miquel Palomares i Amat, en representació del personal.
− Andreu Olesti Rayo, professor catedràtic de Dret Internacional Públic, a pro-

posta de la Universitat de Barcelona.
− Alba Ródenas Borràs, vocal de la Secció de Dret Internacional i de la Unió 

Europea, a proposta de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.

Membres suplents 
Presidenta: 
– Alba Vergés i Bosch, vicepresidenta primera del Parlament.
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Vocals: 
− Clara Marsan Raventós, lletrada del Parlament.
− Mercè Arderiu Usart, en representació del personal del Parlament.
− Laura Huici Sancho, professora titular de Dret Internacional Públic, a proposta 

de la Universitat de Barcelona.
− José Manuel Pérez Marzabal, vocal de la Secció de Dret Internacional i de la 

Unió Europea, a proposta de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
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, 22 de juny de 2021
Xavier Muro i Bas, secretari general

Cessament

ACORD

Mesa del Parlament, 22.06.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió del 22 de juny de 2021, de conformitat amb 
el que estableix l’article 249.2 del Reglament del Parlament amb relació al nomena-
ment del secretari o secretària general i fent ús de les competències que li atribuei-
xen els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, 

Acorda:
Fer cessar el lletrat i director de Govern Interior Xavier Muro i Bas com a se-

cretari general del Parlament de Catalunya, amb efectes de l’1 de juliol de 2021, tot 
destacant la seva vàlua, professionalitat acreditada i dedicació en l’exercici del càr-
rec, i agrair-li els serveis prestats.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2021
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Castanyer

Nomenament

ACORD 

Mesa del Parlament, 22.06.2021

La Mesa del Parlament, en la sessió del 22 de juny de 2021, de conformitat amb 
el que estableix l’article 249.2 del Reglament del Parlament amb relació al nomena-
ment del secretari o secretària general i fent ús de les competències que li atribuei-
xen els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, 

Acorda: 
Nomenar Esther Andreu i Fornós, lletrada i directora de l’Oficina de l’Aran, se-

cretària general del Parlament de Catalunya, amb efectes de l’1 de juliol de 2021, la 
qual continuarà exercint les funcions de direcció de l’Oficina de l’Aran.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2021
La secretaria segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer
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