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Concurs específic per a proveir definitivament un lloc de treball de 
tècnic jurídic o tècnica jurídica en matèria de recursos humans del 
Departament de Recursos Humans del Parlament de Catalunya, obert 
a mobilitat per als funcionaris de carrera de les Administracions 
públiques catalanes
500-00004/13

NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR

Acord: Mesa del Parlament, 26.10.2021

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 26 d’octubre de 2021, de confor-

mitat amb la base 7 del concurs específic per a proveir definitivament un lloc de tre-
ball de tècnic jurídic o tècnica jurídica en matèria de recursos humans del Depar-
tament de Recursos Humans del Parlament de Catalunya, obert a mobilitat per als 
funcionaris de carrera de les administracions públiques catalanes, ha designat, per 
a formar part de la comissió tècnica d’avaluació d’aquesta convocatòria, els mem-
bres següents: 

Membres titulars: 
Presidenta: 
– Esther Andreu Fornós, secretària general.

Vocals: 
– Ferran Domínguez García, director de Govern Interior.
– Rosa Felicitat Escrihuela Roca, per raó de la seva especialització.
– Consuelo Chacartegui Jávega, doctora en Dret i professora titular de Dret del 

Treball i de la Seguretat Social, a proposta de la Universitat Pompeu Fabra.
– Ignasi Puig Ventalló, degà del Col·legi d’Advocats de Terrassa, a proposta del 

Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.

Membres suplents: 
President: 
– Miquel Lluís Palomares i Amat, lletrat major del Parlament.

Vocals: 
– Anna Casas i Gregorio, lletrada del Parlament.
– Israel Joan Fuentes Benet, per raó de la seva especialització.
– Josep Fargas Fernàndez, doctor en Dret i professor titular de Dret del Treball i 

de la Seguretat Social, a proposta de la Universitat Pompeu Fabra.
– Estela Martín Urbano, degana del Col·legi d’Advocats de Tarragona, a proposta 

del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.
De conformitat amb el que disposa l’article 55.2 dels Estatuts del règim i el go-

vern interiors del Parlament de Catalunya, Josep Maria Fernández Ribas actuarà 
com a secretari, amb veu i sense vot, a proposta del director de Govern Interior.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2021
Esther Andreu Fornós, secretària general




