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4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia 
(CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència 
i Tecnologia (CAPCIT)
414-00002/13

NOMENAMENT DE MEMBRES

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2022

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 5 d’abril de 2022, d’acord amb 
els articles 7 i 8.4 de les Normes d’organització del CAPCIT, ha acordat designar 
Carles Riera Albert, com a membre de la Mesa del CAPCIT, i la lletrada Clara Mar-
san Raventós, com a secretària del dit òrgan.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2022
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la presidenta, Laura Borràs i Cas-

tanyer

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

MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR

Acord: Mesa del Parlament, 05.04.2022

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

signar els membres del tribunal qualificador del concurs oposició lliure per a pro-
veir dues places de lletrat o lletrada del Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya 
(BOPC 190, 17.09.2021).

En vista de l’aplicació del deure d’abstenció en el cas de la vocal suplent Clara 
Marsan Raventós i que el secretari del tribunal, Ferran Domínguez García, ja no 
ocupa el càrrec pel qual formava part del tribunal, és necessari substituir aquests 
membres de l’òrgan qualificador.

Així mateix, és adequat substituir la vocal titular Carolina Villacampa Estiarte 
pel vocal suplent César Cierco Seira, proposat per la Universitat de Lleida per raó 
de la seva especialització, de manera que el tribunal resta constituït pels 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.
− César Cierco Seira, catedràtic del Departament de Dret Públic, a proposta de 

la Universitat de Lleida.
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− 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.
− Mario Núñez Martínez, per raó de la seva especialització.
− Carolina Villacampa Estiarte, catedràtica 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, Xavier Muro i Bas, lletrat del Parlament, 
actuarà com a secretari, amb veu i sense vot.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2022
Esther Andreu Fornós, secretària general
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