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Programa anual d’actuació estadística per al 2018
334-00027/12
PRESENTACIÓ: CONSELLER DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I
D’ECONOMIA I HISENDA
Reg. 13756 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del
Parlament, 04.09.2018

Al president del Parlament

Benvolgut president,
D’acord amb allò que disposa l’article 43 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre,
d’estadística de Catalunya, us trameto còpia del Decret 191/2018, de 28 d’agost, pel
qual s’aprova el Programa anual d’actuació estadística per a l’any 2018, publicat al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7696, de data 30 d’agost de 2018.
Ben atentament,
Barcelona, 30 d’agost de 2018
Pere Aragonès i García, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

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
501-00001/12
NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR
Acord: Mesa del Parlament, 31.07.2018

Secretaria General

De conformitat amb la base sisena del concurs oposició lliure per a proveir dues
places de lletrat o lletrada del Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya es designen, per a formar part del tribunal d’aquesta convocatòria, els membres següents:
Membres titulars

President:
Roger Torrent i Ramió, president del Parlament
Vocals:
Xavier Muro i Bas, secretari general del Parlament
Anna Casas i Gregorio, lletrada del Parlament, en representació del personal del
Parlament
Enric Fossas i Espadaler, catedràtic d’universitat de Dret Constitucional, a proposta de la Universitat Autònoma de Barcelona
Albert Conesa i Bausà, advocat i secretari tècnic del Consell dels Il·lustres Col·
legis d’Advocats de Catalunya, a proposta del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya
Membres suplents

President:
Josep Costa i Rosselló, vicepresident primer del Parlament, com a suplent del
president
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Vocals:
Joan Ridao i Martín, lletrat major del Parlament, com a suplent del secretari general
Miquel Lluís Palomares i Amat, lletrat del Parlament, com a suplent del funcionari nomenat en representació del personal del Parlament
Joan Lluís Pérez i Francesch, professor titular d’universitat de Dret Constitucional, com a suplent del professor proposat per la Universitat Autònoma de Barcelona
Marta Alsina i Conesa, advocada i membre de la Junta de Govern de l’Il·lustre
Col·legi d’Advocats de Girona, com a suplent del professional proposat pel 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 govern interiors del Parlament de Catalunya, Esther Andreu i Fornós, lletrada del Parlament de Catalunya, actuarà com a secretària, amb veu però sense vot.
Palau del Parlament, 1 d’agost de 2018
Xavier Muro i Bas, secretari general

LLISTA DEFINITIVA D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS, AMB LA INDICACIÓ
DELS ASPIRANTS EXEMPTS DE FER LA PROVA DE CONEIXEMENTS DE
LLENGUA CATALANA
Acord: Mesa del Parlament, 31.07.2018

Secretaria General

Per resolució de la cap del Departament de Recursos Humans, del 6 de juliol de
2018 (BOPC 122, del 10 de juliol de 2018), es va acordar aprovar i fer pública la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos amb indicació dels aspirants exempts
de fer la prova de coneixements de llengua catalana, corresponent a la convocatòria
de concurs oposició lliure per a proveir dues places de lletrat o lletrada del Cos de
Lletrats del Parlament de Catalunya (BOPC 102, del 15 de juny de 2018).
Atès que ha transcorregut el termini per a formular les reclamacions destinades
a esmenar els errors que s’hagin pogut produir, o per a esmenar els defectes o adjuntar la documentació preceptiva que hagi motivat l’exclusió d’algun aspirant, d’acord
amb el punt 3 de la resolució esmentada.
A la vista que, un cop aprovada i publicada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, va tenir entrada al Parlament de Catalunya la sol·licitud de participació de Mario Núñez Martínez, presentada dins del termini en el registre d’una altra
administració pública, d’acord amb la base 3.2, i atès que compleix els requisits,
s’inclou Mario Núñez Martínez en la llista definitiva d’aspirants admesos.
Atès el que estableix la base 5.3 de la convocatòria del concurs oposició lliure
per a proveir dues places de lletrat o lletrada del Cos de Lletrats del Parlament de
Catalunya, aprovada per la Mesa del Parlament per mitjà d’un acord adoptat en la
sessió del 12 de juny de 2018 (BOPC 102, del 15 de juny de 2018), fent ús de les
competències atribuïdes pels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament
de Catalunya, la Mesa del Parlament acorda:
1. Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, i dels aspirants que
han de fer la prova de coneixements de llengua catalana, corresponent a la convocatòria del concurs oposició lliure per a proveir dues places de lletrat o lletrada del
Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya (BOPC 102, del 15 de juny de 2018).
2. Fer pública la llista definitiva a què fa referència el punt 1 al tauler d’anuncis
del Parlament (parc de La Ciutadella s/n, 08003 Barcelona) i al lloc web del Parlament (http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html).
La llista es farà pública en la mateixa data de la publicació d’aquesta resolució en el
Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.
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