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4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs específic per a proveir definitivament un lloc de treball 
de tècnic o tècnica de seguretat social i nòmines de l’Oïdoria de 
Comptes i Tresoreria del Parlament de Catalunya, obert a mobilitat 
per als funcionaris de carrera de les administracions públiques 
catalanes
500-00002/13

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 
treball de tècnic o tècnica de seguretat social i nòmines de l’Oïdoria de Comptes i 
Tresoreria del Parlament de Catalunya, obert a mobilitat per als funcionaris de car-
rera de les administracions públiques catalanes, ha designat, per a formar part de la 
comissió tècnica d’avaluació d’aquesta convocatòria, els membres següents: 

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

Vocals: 
– Maria Guiu i Sallent, oïdora de comptes.
– Ferran Domínguez García, 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.
– Andrés Ruano Franco, director provincial de la Tresoreria General de la Segu-

retat Social de Barcelona, a proposta de l’Associació Professional del Cos Superior 
de Tècnics de l’Administració de la Seguretat Social.

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

Vocals: 
– Albert Vidal Barberà, responsable de fiscalització.
– Laura Martínez Fernández, 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.
– Rebeca Esquisabel Garrido, secretària provincial de l’Institut Nacional de la 

Seguretat Social de Barcelona, a proposta de l’Associació Professional del Cos Su-
perior de Tècnics de l’Administració de la Seguretat Social.

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




