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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir dues places d’arxiver o arxivera 
del Parlament de Catalunya
501-00001/11

NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR

Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017

Secretaria General 
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 28 de març de 2017, de confor-

mitat amb la base sisena del concurs oposició lliure per a proveir dues places d’ar-
xiver o arxivera del Parlament de Catalunya (BOPC 336, de 20 de febrer de 2017), 
ha designat, per a formar part del tribunal qualificador d’aquesta convocatòria, els 
membres següents: 

Membres titulars
President: 
Lluís M. Corominas Díaz, vicepresident primer
Vocals: 
Xavier Muro Bas, secretari general
Blanca Martínez Nieto, en representació del personal
Alfred Mauri Martí, a proposta de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de 

Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona
Joan Soler Jiménez, a proposta de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents 

de Catalunya

Membres suplents
President: 
David Pérez Ibáñez, secretari segon
Vocals: 
Pere Sol Ordis, director d’Estudis Parlamentaris
Mercè Mateu Escoda, en representació del personal
Remei Perpinyà Morera, a proposta de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió 

de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona
Marta Munuera Bermejo, a proposta de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Do-

cuments de Catalunya

Begoña Benguría i Calera, cap del Departament de Recursos Humans, actuarà 
com a secretària.

Palau del Parlament, 28 de març de 2017
Xavier Muro i Bas, secretari general
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