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Vocals: 
Miquel Lluís Palomares i Amat, director de l’Oficina d’Acció Exterior, de Co-

operació Interparlamentària i de Relacions amb la Unió Europea del Parlament de 
Catalunya.

Marta Perxacs i Motgé, assessora lingüística del Parlament, en representació del 
personal del Parlament.

Gregorio Garzón Clariana, catedràtic de dret internacional públic de la Facultat 
de Dret, a proposta de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Josep Maria Ribot Igualada, director de Recursos de la Direcció General de la 
Presidència del Parlament Europeu, a proposta del Parlament Europeu.

Membres suplents
President: 
Ferran Domínguez García, com a suplent del president.
Vocals: 
Mercè Arderiu i Usart, lletrada del Parlament de Catalunya.
Christian Puig Garcia, arquitecte del Parlament, com a suplent de la funcionària 

nomenada en representació del personal del Parlament.
Montserrat Pi Llorens, professora de dret internacional públic de la Facultat de 

Dret, a proposta de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Sophie Cavallin, administradora de la Unitat de Recursos Humans de la Direc-

ció General de la Presidència del Parlament Europeu, a proposta del Parlament Eu-
ropeu.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2019
Xavier Muro i Bas, secretari general

Convocatòria d’un procés selectiu per a la constitució d’una borsa 
de treball per a cobrir de manera temporal llocs de treball vacants 
d’arxiver o arxivera que es puguin produir al Parlament de Catalunya 
entre els exercicis del 2020 i el 2022
501-00006/12

NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR

Acord: Mesa del Parlament, 17.12.2019

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de desembre de 2019, d’acord 

amb el que disposa la base setena de la convocatòria d’un procés selectiu per a la 
constitució d’una borsa de treball per a cobrir de manera temporal llocs de treball 
vacants d’arxiver o arxivera que es puguin produir al Parlament de Catalunya entre 
els exercicis del 2020 i el 2022, ha designat per a formar part de la comissió tècnica 
d’avaluació Ferran Dominguez García, en exercici de les funcions de direcció del 
Departament de Recursos Humans, Rosa Felicitat Escrihuela, coordinadora execu-
tiva de la Direccio d’Estudis Parlamentaris, Remei Perpinyà Morera, professora de 
l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents, Joan Soler Jiménez, presi-
dent de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya i en represen-
tació del personal Laura Orenga Gaya, arxivera del Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 17 de desembre 2019
Xavier Muro i Bas, secretari general
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