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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució sobre la situació de compatibilitat i sobre la condició 
de diputat del membre del Parlament Pau Juvillà i Ballester
234-00130/13

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 20, 17.12.2021, DSPC-P 39

El Ple del Parlament, en la sessió del 17 de desembre de 2021, ha estudiat el dic-
tamen de la Comissió de l’Estatut dels Diputats (BOPC 189, del 16 de desembre de 
2021) i, d’acord amb l’article 18.2 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Ple del Parlament, després d’estudiar l’escrit amb número de registre 24954 

presentat pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle 
per Guanyar el 14 de desembre de 2021 i la Sentència número 2/2021, de la mateixa 
data, dictada per la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
en el marc del procediment abreujat 1/2021, fa les consideracions jurídiques i polí-
tiques següents: 

Primera. No concorre sobre el diputat Pau Juvillà i Ballester cap de les causes 
d’incompatibilitat de l’article 18 del Reglament del Parlament de Catalunya.

Segona. No concorre sobre el diputat Pau Juvillà i Ballester cap de les causes 
de pèrdua de la condició de diputat de l’article 24 del Reglament del Parlament de 
Catalunya.

Tercera. Pau Juvillà i Ballester no es troba en cap situació inclosa al Reglament 
del Parlament de Catalunya que en faci modificar la condició de diputat.

Finalment, el Ple del Parlament estableix la situació de compatibilitat següent: 

Sr. Pau Juvillà Ballester (tram. 234-00130/13)
No concorre cap causa d’incompatibilitat sobre el diputat Pau Juvillà i Ballester 

ni cap altra circumstància que afecti la seva condició de diputat del Parlament de 
Catalunya.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2021
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la presidenta, Laura Borràs 

i Castanyer

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir dues places de lletrat o lletrada 
del Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya
501-00003/13

NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR

Acord: Mesa del Parlament, 10.12.2021

Secretaria general
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de desembre de 2021, de con-

formitat amb la base 6 del concurs oposició lliure per a proveir dues places de lletrat 
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o lletrada del Cos de Lletrats 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.
− Anna Casas i Gregorio, per raó de la seva especialització.
− Carolina Villacampa Estiarte, catedràtica del Departament de Dret Públic, a 

proposta de la Universitat de Lleida.
− Estela Martín Urbano, degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarrago-

na, a proposta del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.

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

Vocals: 
− Miquel Lluís Palomares Amat, lletrat major del Parlament.
− Clara Marsan Raventós, per raó de la seva especialització.
− César Cierco Seira, catedràtic del Departament de Dret Públic, a proposta de 

la Universitat de Lleida.
− Ignasi Puig Ventalló, degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Terrassa, 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, Ferran Domínguez García, com a lletrat 
del Parlament i director de Govern Interior, o en substitució seva el lletrat Mario 
Núñez Martínez, actuarà com a secretari, amb veu i sense vot.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2021
Esther Andreu Fornós, secretària general 

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 121)

En la base 7.1.1.1
On hi diu: 
«La primera prova, de caràcter obligatori i eliminatori, consisteix a respondre 

un qüestionari tipus test de vuitanta preguntes més cinc de reserva, amb quatre res-
postes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre els temes dels blocs 
B, C, D, E i F, a raó de deu preguntes dels blocs B, C, D i F i trenta-cinc preguntes 
del bloc E.» 

hi ha de dir: 
«La primera prova, de caràcter obligatori i eliminatori, consisteix a respondre 

un qüestionari tipus test de vuitanta preguntes més cinc de reserva, amb quatre res-
postes alternatives, de les quals només una és correcta, sobre els temes dels blocs B, 
C, D, E i F, a raó de deu preguntes dels blocs B, C, D i F i quaranta-cinc preguntes 
del bloc E.» 


