BOPC 252
4 de febrer de 2019

4.67.

Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Renúncia a la condició de diputat
PRESENTACIÓ
Reg. 27864

A la Mesa del Parlament

Xavier García Albiol, representant del Subgrup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya, diputat electe al Parlament de Catalunya en la XII legislatura, d’acord
amb el que estableix l’article 24.a del Reglament del Parlament, presenta la renúncia
a la condició de diputat.
I, perquè consti i tingui totes les conseqüències i els efectes jurídics que corresponguin, signa aquest document.
Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Xavier García Albiol, representant SP PPC

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
CONVOCATÒRIA DE LA PRIMERA PROVA

Tribunal Qualificador

El tribunal qualificador del concurs oposició lliure per a proveir dues places de
lletrat o lletrada del Parlament de Catalunya (BOPC 102, del 15 de juny de 2018),
en la sessió tinguda el 28 de gener de 2019, ha acordat, d’acord amb el que estableixen les bases 7.1, 1.7 i 1.8 de la convocatòria, de convocar els aspirants admesos a
fer la primera prova de la fase d’oposició, de caràcter obligatori i eliminatori, que
consisteix a desenvolupar per escrit un total de vuit temes de l’annex: un tema de
l’apartat A, un tema de l’apartat B, dos temes de l’apartat C, un tema de l’apartat D,
un tema de l’apartat E, un tema de l’apartat F i un tema de l’apartat G, determinats
per sorteig.
El temps per a fer aquesta prova es divideix en dues parts: la primera part, de
quatre hores, per als temes dels apartats A, B i C, corresponents al primer exercici;
la segona part, de dues hores, per als temes dels apartats D, E,F i G corresponents
al segon exercici.
De conformitat amb la base 7.1.1.2 de la convocatòria, el desenvolupament
d’aquesta prova es durà a terme en dies diferents, d’acord amb el calendari següent:
Primera part
Dia: 8 d’abril de 2019
Hora d’inici: 9 h
Lloc: Palau del Parlament de Catalunya (parc de la Ciutadella, s/n)
Segona part
Dia: 9 d’abril de 2019
Hora d’inici: 9 h
Lloc: Palau del Parlament de Catalunya (parc de la Ciutadella, s/n)
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Contra l’acord del tribunal qualificador es pot interposar un recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data
de la publicació de l’acord, segons el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei
de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Palau del Parlament, 31 de gener de 2019
Esther Andreu Fornós, secretària del tribunal
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