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sentencia en la que desestimando íntegramente la Cuestión de inconstitucionalidad 
interpuesta, se declare la plena constitucionalidad del mismo.

Barcelona para Madrid, a 22 de julio 2021
Clara Marsan Raventós, letrada
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Concurs oposició lliure per a proveir un lloc de treball de tècnic 
o tècnica de manteniment del Parlament de Catalunya
501-00001/13

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 88)

En l’apartat a de la base 9.1.1
On hi diu: 
«[...] Per a cada resposta errònia es descompta una quarta part del valor d’una 

resposta encertada [...]» 

hi ha de dir: 
«[...] Per a cada resposta errònia es descompta una tercera part del valor d’una 

resposta encertada [...]»

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

MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR

Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2021

Secretaria general
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de juny de 2021, va designar 

Ferran Domínguez García, director de Govern Interior, secretari del tribunal quali-
ficador del concurs oposició lliure per a proveir un lloc de treball de tècnic o tècni-
ca 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 
(BOPC 71, del 30 de juny de 2021). Atès que Ferran Domínguez García ha proposat 
delegar les funcions de secretari del tribunal en Josep M. Fernàndez Ribas, cap de 
l’Àrea de Selecció i Provisió, per motius organitzatius, de conformitat amb la base 
7.1 de la convocatòria la Mesa del Parlament ha acordat modificar la composició de 
l’òrgan qualificador, en els termes següents: 

Secretari
Baixa: Ferran Domínguez García
Alta: Josep M. Fernández Ribas

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2021
Esther Andreu Fornós, secretària general
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