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Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del
Govern i d’altres òrgans
4.70.

4.70.05.

Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria de la Fiscalia Superior de Catalunya corresponent al 2018
334-00081/12
PRESENTACIÓ: FISCALIA SUPERIOR DE CATALUNYA
Reg. 51435 / Coneixement i tramesa a la Mesa de la Comissió de Justícia: Mesa del
Parlament, 19.11.2019

Al president del Parlament

M. Hble. Sr.
Em complau fer-vos a mans la memòria de la Fiscalia Superior de Catalunya corresponent a l’exercici 2018, en compliment del que estableix l’article 96.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya.
Barcelona, 12 de novembre de 2019
El Fiscal Superior
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 específic per a proveir definitivament un lloc de treball de
responsable tècnic jurídic en contractació o responsable tècnica
jurídica en contractació de l’Oficina de Contractació del Parlament
de Catalunya
500-00015/12
NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR
Acord: Mesa del Parlament, 19.11.2019

Secretaria general

De conformitat amb la base sisena del concurs específic per a proveir definitivament un lloc de treball de responsable tècnic jurídic en contractació o responsable
tècnica jurídica en contractació de l’Oficina de Contractació del Parlament de Catalunya (BOPC núm. 444, del 21 d’octubre de 2019), la Mesa del Parlament designa
com a membres de la comissió tècnica d’avaluació les persones següents:
Membres titulars

President:
Xavier Muro i Bas, secretari general del Parlament de Catalunya.
Vocals:
Ferran Domínguez García, director de l’Oficina de Contractació del Parlament
de Catalunya.
Anna Casas i Gregorio, lletrada del Parlament, en representació del personal del
Parlament.
Albert Lladó Martínez, professor de l’àrea de dret administratiu de la Facultat de
Dret, a proposta de la Universitat de Girona.
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Maria Eugènia López Mora, vocal del Tribunal Català de Contractes del Sector
Públic, a proposta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
Membres suplents

Presidenta:
Esther Andreu i Fornós, lletrada del Parlament, com a suplent del president.
Vocals:
Maria Guiu i Sallent, oïdora de comptes del Parlament de Catalunya.
Núria Lucena Cayuela, assessora lingüística del Parlament, com a suplent de la
funcionària nomenada en representació del personal del Parlament.
Josep Maria Aguirre Font, professor de l’àrea de dret administratiu de la Facultat
de Dret, a proposta de la Universitat de Girona.
Carme Lucena Cayuela, vocal del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, a proposta del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2019
Xavier Muro i Bas, secretari general

Concurs específic per a proveir definitivament un lloc de treball de
responsable de fiscalització de l’Oïdoria de Comptes i Tresoreria del
Parlament de Catalunya
500-00016/12
NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR
Acord: Mesa del Parlament, 19.11.2019

Secretaria general

De conformitat amb la base sisena del concurs específic per a proveir definitivament un lloc de treball de responsable de fiscalització de l’Oïdoria de Comptes i
Tresoreria del Parlament de Catalunya (BOPC núm. 444, del 21 d’octubre de 2019),
la Mesa del Parlament designa com a membres de la comissió tècnica d’avaluació
les persones següents:
Membres titulars

President:
Xavier Muro i Bas, secretari general del Parlament de Catalunya.
Vocals:
Maria Guiu i Sallent, oïdora de comptes del Parlament de Catalunya.
Marta Perxacs i Motgé, assessora lingüística del Parlament, en representació del
personal del Parlament.
Joan Mauri i Majos, professor de l’àrea de dret administratiu de la Facultat de
Dret, a proposta de la Universitat de Barcelona.
Rafael Morales Rosales, director del Gabinet Tècnic del síndic major, a proposta
de la Sindicatura de Comptes.
Membres suplents

Presidenta:
Anna Casas i Gregorio, lletrada del Parlament, com a suplent del president.
Vocals:
Marta Payà Canals, assessora lingüística del Parlament.
Ferran Domínguez Garcia, lletrat del Parlament, com a suplent de la funcionària
nomenada en representació del personal del Parlament.
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