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Concurs per a proveir temporalment el lloc de responsable d’acció 
exterior i cooperació interparlamentària de l’Oficina a d’Acció 
Exterior, de Cooperació Interparlamentària i de Relacions amb la 
Unió Europea del Parlament de Catalunya
501-00004/13

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 con-

formitat amb la base 8 del concurs per a proveir temporalment el lloc de treball de 
responsable d’acció exterior i cooperació interparlamentària de l’Oficina d’Acció 
Exterior, de Cooperació Interparlamentària i de Relacions amb la Unió Europea 
del Parlament de Catalunya, ha designat, per a formar part del tribunal qualificador 
d’aquesta convocatòria, els membres següents: 

Membres titulars: 
Presidenta: 
– Laura Borràs i Castanyer, presidenta del Parlament.

Vocals: 
– Esther Andreu Fornós, secretària general.
– Miquel Lluís Palomares Amat, per raó de la seva especialització.
– Montserrat Pi Llorens, professora titular de Dret Internacional Públic i Rela-

cions Internacionals, a proposta de la Universitat Autònoma de Barcelona.
– Débora Miralles Solé, professional a proposta del Col·legi de Politòlegs i Sociò-

legs de Catalunya.

Membres suplents: 
Presidenta: 
– Alba Vergés i Bosch, vicepresidenta primera del Parlament.

Vocals: 
– Antoni Bayona Rocamora, lletrat del Parlament.
– Mercè Arderiu i Usart, per raó de la seva especialització.
– Oriol Costa Fernández, professor agregat de Dret Internacional Públic i Rela-

cions Internacionals, a proposta de la Universitat Autònoma de Barcelona.
– Miguel Ángel Medina Abellán, professional a proposta del Col·legi de Politò-

legs i Sociòlegs 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, Ferran Domínguez García, com a director 
de Govern Interior, o el funcionari o funcionària que proposi, actuarà com a secre-
tari, amb veu i sense vot.

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




