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DESIGNACIÓ DE MEMBRES
Reg. 10234 / Coneixement: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 71.3 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat
Antoni Castellà i Clavé ha estat designat representant del Grup Parlamentari Republicà per a formar part de Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT).
Palau del Parlament, 13 de juliol de 2018
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

4.90.

Règim interior

4.90.10.

Càrrecs i personal

Convocatòria de concurs oposició lliure per a proveir onze places
d’uixer o uixera del Parlament de Catalunya
501-00002/12
NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2018

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 12 de juliol de 2018, de conformitat amb la base sisena del concurs oposició lliure per a proveir onze places d’uixer o
uixera del Parlament de Catalunya, ha designat per a formar part del tribunal qualificador d’aquesta convocatòria, els membres següents:
Membres titulars
President:
– Roger Torrent i Ramió, president del Parlament o el membre de la Mesa en qui
delegui.

Vocals:
– Xavier Muro i Bas, secretari general o lletrat o lletrada en qui delegui.
– Remedios Corral Domene, en representació del personal.
Membres suplents
President:
– A proposta del president: Josep Costa i Rosselló, vicepresident primer

Vocals:
– Begoña Benguría i Calera, cap del Departament de Recursos Humans.
– Luís Alonso Lacarra, en representació del personal.
De conformitat amb el que disposa l’article 55.1 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, el cap de l’Àrea de Selecció i Provisió de
llocs del Departament de Recursos Humans, actuarà com a secretari, amb veu però
sense vot.
Palau del Parlament, 12 de juliol de 2018
Xavier Muro i Bas, secretari general
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