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4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença dels senadors designats pel Parlament
de Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè
informin sobre l’aplicació i els efectes de l’article 155 de la
Constitució espanyola
356-00770/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió 24, tinguda el 24.10.2017, DSPC-C 526.

Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris
i d’altres persones
4.53.15.

Compareixença dels senadors designats pel Parlament de Catalunya
davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre
l’aplicació i els efectes de l’article 155 de la Constitució espanyola
357-00630/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals en la sessió 24, tinguda el 24.10.2017,
DSPC-C 526.
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 24 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el
24.10.2017, DSPC-C 526.

4.90.

Règim interior

4.90.10.

Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir set places de l’escala general
d’administrador o administradora del Cos d’Administradors
Parlamentaris del Parlament de Catalunya
501-00002/11
NOMENAMENT
Acord: Mesa del Parlament, 24.10.2017

Secretaria General
Acord de nomenament de nou funcionaris de l’escala general
d’administrador o administradora del Cos d’Administradors
Parlamentaris del Parlament de Catalunya

Vist el que estableixen les bases 1.1 i 11 de la convocatòria del procés selectiu
per a l’accés a l’escala general d’administrador o administradora del Cos d’Admi4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
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nistradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya (BOPC núm. 358, del 16 de
març de 2017).
D’acord amb la proposta de nomenament dels aspirants que han superat el procés selectiu que fa el tribunal qualificador en data 9 d’octubre de 2017, i una vegada
comprovada la conformitat de tots els documents presentats pels aspirants d’acord
amb el que estableix la base 10 de l’esmentada convocatòria.
D’acord amb el que disposa la base 11.1 i 11.2 de la convocatòria, la Mesa del
Parlament de Catalunya
Acorda:

Primer. Nomenar funcionaris de l’escala general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya les persones que figuren a l’annex d’aquest acord.
Segon. Els aspirants nomenats funcionaris disposen d’un termini de trenta dies
hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació del nomenament en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, per prendre possessió del càrrec. Els funcionaris
nomenats seran adscrits a un lloc de treball amb caràcter provisional i efectuaran el
jurament o la promesa i la presa de possessió davant la cap del Departament de Recursos Humans del Parlament de Catalunya.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que disposen
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998,
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2017
Xavier Muro i Bas, secretari general
Annex. Candidats proposats per a ser nomenats funcionaris de carrera

Cognoms i nom
Barral Fernández, Rosa Maria
Costa Miralbell, Susagna
Gómez Royuela, Glòria
Lora Jiménez, Felisa
Marzo Nicolau, Rosa Maria
Peinado Ruiz, Estanislao
Rodríguez Rodríguez, Carme
Rombouts Matamala, Odile
Tutusaus Blasco, Yolanda

4.90.10. Càrrecs i personal
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