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Concurs oposició per a proveir tres places de lingüista del Cos
de Lingüistes del Parlament de Catalunya
501-00011/12
MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR
Acord: Mesa del Parlament, 06.07.2021

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 20 d’abril de 2021, va designar
Xavier Muro i Bas vocal titular del tribunal qualificador del concurs oposició lliure
per a proveir tres places de lingüista del Cos de Lingüistes del Parlament de Catalunya (BOPC 17, del 22 d’abril de 2021). Atès que Xavier Muro i Bas ja no ocupa el
càrrec pel qual formava part del tribunal, de conformitat amb la base sisena de la
convocatòria la Mesa del Parlament ha acordat modificar la composició de l’òrgan
qualificador, en els termes següents:
Vocal titular
Baixa: Xavier Muro i Bas
Alta: Esther Andreu Fornós

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2021
Esther Andreu Fornós, secretària 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
MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR
Acord: Mesa del Parlament, 06.07.2021

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de març de 2021, va designar
Xavier Muro i Bas president de la comissió tècnica d’avaluació 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 5, del 25 de
març de 2021). Atès que Xavier Muro i Bas ja no ocupa el càrrec pel qual formava
part de la comissió, de conformitat amb la base sisena de la convocatòria la Mesa
del Parlament ha acordat modificar la composició de l’òrgan qualificador, en els termes següents:
President
Baixa: Xavier Muro i Bas
Alta: Ferran Domínguez García

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2021
Esther Andreu Fornós, secretària general
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