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Resolució de nomenament dels membres del tribunal qualificador de la convocatòria de 
selecció del Consorci per a la Normalització Lingüística per a la provisió del lloc de 
treball de cap de Comunicació i Difusió, als Serveis Centrals, entre el personal de les 
administracions consorciades i el seu sector públic  
 
El 15 de març de 2021 es publica anunci al DOGC (núm. 8365) relatiu a la convocatòria de 
selecció de personal per a la provisió del lloc de treball de cap de Comunicació i Difusió del 
Consorci per a la Normalització Lingüística, entre el personal de les administracions 
consorciades i el seu sector públic. 

D’acord amb el que disposa la base 11 de la convocatòria esmentada, el tribunal qualificador 
té la composició següent: 

President: El gerent del CPNL 
Vocals: 

 La cap del Servei de Recursos Humans del CPNL  

 La directora de l’Àmbit de Formació i Foment del CPNL  

 Una persona experta en l’àmbit de les funcions i competències objecte de la 
convocatòria. 

Secretària: La responsable de gestió de llocs de treball del Servei de Recursos Humans del 
CPNL, que actuarà amb veu però sense vot.  
 
La designació de les persones que formaran part del Tribunal es publicarà en el moment que 
es faci pública la resolució que aprovi la llista definitiva d'admesos i exclosos. 

L’article 12 apartats a) i o) dels Estatuts del CPNL, aprovats per Acord de Govern 
GOV/43/2018, de 10 de juliol, disposen que correspon a la  Presidència exercir l'alta 
representació del Consorci i les altres funcions inherents al càrrec. 

D’acord amb el que s’ha exposat, 

RESOLC: 

Primer. Nomenar membres del tribunal qualificador de la convocatòria de selecció per a la 
provisió del lloc de treball de cap de Comunicació i Difusió les persones següents: 

President:  Sr. Josep Madorell i Bonora 

Vocals: Sra. Esther Reyes Vegas 
Sra. Alba Conesa Prunera 
Sr. Hugo Cortés Fernández 

 
Secretària: Sra. Marta Ramírez Chicote  

Segon. Publicar aquesta Resolució en el web del CPNL (https://www.cpnl.cat/transparencia/) 

La presidenta 

 
 
 
 
  

 


