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NOTES

Els documents publicats en el Butlletí Oficial del Parlament
de Catalunya són una reproducció fidel dels documents ori-
ginals entrats al Registre.

La numeració del Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya
no està necessàriament vinculada a una sola data.

Aquesta publicació és impresa en paper ecològic (definició
europea ECF), en compliment del que estableix la Reso-
lució 124/III del Parlament, sobre la utilització del paper
reciclat en el Parlament i en els departaments de la Gene-
ralitat, adoptada el 30 d’abril de 1990.
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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO-
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 297/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la commemoració
del cinquantè aniversari de la mort del
pioner del cinema català i espanyol,
Fructuós Gelabert i Badiella
Tram. 250-00731/07

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 31, 16.11.2005, DSPC-C 263

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 16 de novembre de 2005, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la commemoració del cin-
quantè aniversari de la mort del pioner del cinema ca-
talà i espanyol, Fructuós Gelabert i Badiella (tram. 250-
00731/07), presentada pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi, el
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Alternativa (reg. 24939).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a celebrar
durant els anys 2005 i 2006, amb els actes i la difusió
adequats, en ocasió de la commemoració del cinquan-
tè aniversari de la mort del cineasta Fructuós Gelabert
i Badiella, la seva aportació pionera, conjuntament amb
la d’altres cineastes coetanis, a la història de la cinema-
tografia catalana i de l’Estat espanyol.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2005

La secretària La presidenta de la Comissió
M. Mercè Roca i Perich Carme Valls i Llobet

Resolució 298/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la qualitat de l’oferta
educativa d’ESO a Mataró (Maresme)
Tram. 250-00750/07

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 31, 16.11.2005, DSPC-C 263

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 16 de novembre de 2005, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre el manteniment actiu de les
línies de primer curs d’ESO en els instituts d’ensenya-
ment secundari Alexandre Satorres i Thos i Codina, de
Mataró (Maresme) (tram. 250-00750/07), presentada
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya,
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Soci-
alistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Alternativa (reg. 26781).

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a treballar
conjuntament amb l’Ajuntament de Mataró (Maresme)
per a analitzar el nombre d’alumnes escolaritzats a pri-
mer d’ESO durant el curs 2005-2006 en els instituts de
la ciutat i a prendre les decisions necessàries per a ga-
rantir-hi la qualitat de l’oferta educativa d’ESO.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2005

La secretària La presidenta de la Comissió
M. Mercè Roca i Perich Carme Valls i Llobet

Resolució 299/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la declaració de la
festa major del barri de Sants, de Bar-
celona, com a festa tradicional d’inte-
rès nacional
Tram. 250-00773/07 i 250-00864/07

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 31, 16.11.2005, DSPC-C 263

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 16 de novembre de 2005, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la declaració de la festa
major del barri de Sants, de Barcelona, com a festa tra-
dicional d’interès nacional (tram. 250-00773/07), pre-
sentada pel G. P. de Convergència i Unió, i el text de la
Proposició no de llei sobre la declaració de la festa
major del barri de Sants, de Barcelona, com a festa tra-

1.10.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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dicional d’interès nacional (tram. 250-00864/07), pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa
per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa.

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Prendre en consideració la moció aprovada per una-
nimitat pel Consell de Districte de Sants-Montjuïc en el
sentit de declarar festa tradicional d’interès nacional la
festa major del barri de Sants, de Barcelona.

b) Dotar de mesures i mitjans de suport les entitats que
organitzen la festa major de Sants.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2005

La secretària La presidenta de la Comissió
M. Mercè Roca i Perich Carme Valls i Llobet

Resolució 300/VII del Parlament de
Catalunya, de suport a la celebració
l’any 2006 dels 1.100 anys del munici-
pi de l’Ametlla del Vallès (Vallès Orien-
tal)
Tram. 250-00774/07

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 31, 16.11.2005, DSPC-C 263

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 16 de novembre de 2005, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei de suport a la celebració l’any
2006 dels 1.100 anys del municipi de l’Ametlla del
Vallès (Vallès Oriental) (tram. 250-00774/07), presen-
tada pel G. P. de Convergència i Unió.

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya expressa el seu suport a la
celebració l’any 2006 dels 1.100 anys del municipi de
l’Ametlla del Vallès (Vallès Oriental) i insta el Govern
de Catalunya a donar-hi suport.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2005

La secretària La presidenta de la Comissió
M. Mercè Roca i Perich Carme Valls i Llobet

Resolució 301/VII del Parlament de
Catalunya, sobre l’impuls de la traduc-
ció de textos a l’occità
Tram. 250-00783/07

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 31, 16.11.2005, DSPC-C 263

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el dia
16 de novembre de 2005, ha estudiat el text de la Propo-
sició no de llei sobre els ajuts a les traduccions per a fo-
mentar la lectura en occità (tram. 250-00783/07), pre-
sentada pel G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, pel
G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya i pel G. P.
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa.

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar
des de la Institució de les Lletres Catalanes la traducció
de textos a l’occità per a garantir l’existència de mate-
rial de lectura, especialment per als joves.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2005

La secretària La presidenta de la Comissió
M. Mercè Roca i Perich Carme Valls i Llobet

Resolució 302/VII del Parlament de
Catalunya, de reconeixement i foment
del circ
Tram. 250-00802/07

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 31, 16.11.2005, DSPC-C 263

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 16 de novembre de 2005, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei de reconeixement del circ (tram.
250-00802/07), presentada pel Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, pel Grup Parlamentari Socialis-
tes - Ciutadans pel Canvi, pel Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, pel Grup Parlamen-
tari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Alternativa i pel Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya.

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

1.10.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Reconèixer el circ com a art escènica i treballar, jun-
tament amb el sector, per regular aquesta activitat en els
seus vessants artístic, professional i empresarial.

b) Protegir, fomentar i difondre, en el marc de les seves
competències i d’acord amb les administracions públi-
ques catalanes, les activitats circenses a Catalunya.

c) Concretar, juntament amb el sector, les polítiques
culturals adequades per a atendre i endreçar la forma-
ció, la creació, la difusió i altres aspectes artístics, pro-
fessionals i empresarials del circ.

d) Formular i iniciar aquest mateix any 2005 les polí-
tiques a què fan referència les lletres a, b i c.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2005

La secretària La presidenta de la Comissió
M. Mercè Roca i Perich Carme Valls i Llobet

Resolució 303/VII del Parlament de
Catalunya, sobre la inclusió al registre
de documents del programa de la
UNESCO «Memòria del món» de l’actu-
ació de Pau Casals el 24 d’octubre de
1971 a les Nacions Unides, sobre el
coneixement d’aquest programa en la
formació superior i sobre la proposta
de creació del Registre regional de la
memòria del món dels Països Catalans
Tram. 250-00810/07

Adopció: Comissió de Política Cultural
Sessió núm. 31, 16.11.2005, DSPC-C 263

COMISSIÓ DE POLÍTICA CULTURAL

La Comissió de Política Cultural, en sessió tinguda el
dia 16 de novembre de 2005, ha estudiat el text de la
Proposició no de llei sobre la inclusió al registre de
documents del programa de la UNESCO «Memòria del
món» de l’actuació de Pau Casals el 24 d’octubre de
1971 a les Nacions Unides (tram. 250-00810/07), pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Soci-
alistes - Ciutadans pel Canvi, el Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Alternativa (reg. 28964)

Finalment, d’acord amb l’article 135 del Reglament, ha
adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Iniciar les gestions pertinents per tal d’incloure al
Registre de béns culturals d’interès nacional, tal com
disposa la Llei 9/1993, del patrimoni cultural català,
l’actuació de Pau Casals davant l’Assemblea de les
Nacions Unides el 24 d’octubre de 1971, i, concreta-

ment, el discurs que hi va fer i la interpretació de la
cançó El cant dels ocells.

b) Proposar a la Secretaria de la UNESCO la inclusió
del Registre de béns culturals d’interès nacional, de
Catalunya, al Registre internacional del programa «Me-
mòria del món».

c) Proposar als governs o les institucions dels territoris
amb què compartim llengua i cultura de sol·licitar al
Comitè Consultiu Internacional del Programa «Memò-
ria del món» la creació del Registre regional de la me-
mòria del món dels Països Catalans.

d) Incloure el coneixement del programa «Memòria del
món» en el currículum dels cursos de formació superior
de gestió del patrimoni documental (bibliotecaris, arxi-
vistes i conservadors), d’humanitats i d’ensenyaments
musicals i, cercant la manera més idònia, en els d’en-
senyament no universitari.

Palau del Parlament, 16 de novembre de 2005

La secretària La presidenta de la Comissió
M. Mercè Roca i Perich Carme Valls i Llobet

1.10.

1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ
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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.01. PROJECTES I PROPOSICIONS DE LLEI I
ALTRES PROPOSTES DE NORMA

3.01.01. PROJECTES DE LLEI

Projecte de llei ferroviària de Catalu-
nya
Tram. 200-00036/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Convergència i Unió
(reg. 32382).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 12.12.2005 al 13.12.2005).

Finiment del termini: 14.12.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.12.2005.

Projecte de llei de creació de l’Agència
Catalana de Serveis a la Joventut
Tram. 200-00037/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya i Grup Parlamentari de Convergència i
Unió(reg. 32305 i 32382).

Pròrroga: 8 dies hàbils (del 12.12.2005 al 20.12.2005).

Finiment del termini: 21.12.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.12.2005.

Proposició de llei de l’audiovisual de
Catalunya
Tram. 202-00059/07

Sol·licitud de dictamen al Consell Consul-
tiu

Sol·licitud: Sr. Josep Piqué i Camps, juntament amb 14
altres diputats del Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya (reg. 32304).

Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, sessió del
02.12.2005.

N. de la R.: L’escrit de la sol·licitud es reprodueix en la
secció 4.67.

3.10. PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN AMB
L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.25. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Proposició no de llei sobre la promo-
ció de les lloseres (pedreres de llosa o
pissarra) en l’àmbit de l’Alt Pirineu i
Aran
Tram. 250-00898/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 25.11.2005

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, PEL GRUP

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA I PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA

ALTERNATIVA (REG. 31838)

APARTAT 1

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G.
P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Alternativa

«1. Redactar, conjuntament amb els consells comarcals
que ho sol·licitin, durant l’any 2006, un inventari de les
lloseres explotades pels pobles pirinencs al llarg de la
història i d’altres afloraments de llosa a l’àmbit terri-
torial de l’Alt Pirineu i Aran.»

APARTATS 2 I 3

2
ESMENA NÚM. 2
De supressió
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G.
P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Alternativa

De tot el text dels apartats.

3.01.01.

3. TRAMITACIONS EN CURS
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Proposició no de llei sobre l’execució
del projecte de construcció del nou
pont d’entrada a Setcases (Ripollès),
en el marc del conveni signat entre la
Diputació de Girona i el Departament
de Política Territorial i Obres Públi-
ques
Tram. 250-00899/07

Esmenes presentades
Admissió a tràmit: Mesa de la CPT, 25.11.2005

ESMENES PRESENTADES PEL GRUP PARLAMENTARI

SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI, PEL GRUP

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA I PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA

ALTERNATIVA (REG. 31837)

1
ESMENA NÚM. 1
De modificació
G. P. Socialistes - Ciutadans pel Canvi, G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya i G.
P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Alternativa

«El Parlament de Catalunya insta al Consell Executiu
a realitzar les negociacions necessàries amb la Dipu-
tació de Girona, perquè aquesta pugui executar el Pont
sobre el riu Ter de la carretera GIV-5264 de la seva
titularitat, obra que manca per completar la variant de
Setcases. I que així mateix estudiï la possibilitat de
subscriure un nou conveni entre la Diputació de Giro-
na i el Departament de Política Territorial i Obres Pú-
bliques que faciliti la realització d’aquesta obra.»

Proposició no de llei sobre la continu-
ïtat del nombre d’hores d’emissió en
català i del volum de produccions ac-
tuals del centre territorial de Televisió
Espanyola a Sant Cugat del Vallès (Va-
llès Occidental)
Tram. 250-00919/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 32338).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.11.2005 al 03.12.2005).

Finiment del termini: 05.12.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 30.11.2005.

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 32485).

Pròrroga: 2 dies hàbils (del 05.12.2005 al 07.12.2005).

Finiment del termini: 09.12.2005, 9:30 hores.

Acord: Mesa del Parlament, 02.12.2005.

Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a fer un informe nou so-
bre les causes del diferencial d’inflació
a Catalunya
Tram. 250-00920/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 32338).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.11.2005 al 03.12.2005).

Finiment del termini: 05.12.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 30.11.2005.

Proposició no de llei sobre el manteni-
ment del Laboratori Clínic del Mares-
me, de Mataró (Maresme), en l’empla-
çament actual
Tram. 250-00922/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 32334).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.11.2005 al 03.12.2005).

Finiment del termini: 05.12.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 30.11.2005.

3.10.25.
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Proposició no de llei per la qual s’ins-
ta el Govern a reclamar al Govern de
l’Estat la reducció del preu del com-
bustible i l’exoneració durant un any
de les quotes de la Seguretat Social
per als pescadors
Tram. 250-00923/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes – Ciutadans
pel Canvi, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya
Verds - Esquerra Alternativa (reg. 32334 i 32338).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.11.2005 al 03.12.2005).

Finiment del termini: 05.12.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 30.11.2005.

Proposició no de llei sobre el manteni-
ment de l’equip d’atenció primària en
l’actual centre d’atenció primària de
Molins de Rei (Baix Llobregat)
Tram. 250-00924/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 32338).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.11.2005 al 03.12.2005).

Finiment del termini: 05.12.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 30.11.2005.

Proposició no de llei sobre la cons-
trucció de la sortida oest de Mataró
(Maresme) a l’autopista C-32
Tram. 250-00925/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi (reg. 32334).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.11.2005 al 03.12.2005).

Finiment del termini: 05.12.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 30.11.2005.

Proposició no de llei sobre la revisió
de les condicions de pagament dels
préstecs concedits al sector de la frui-
ta dolça de la Ribera d’Ebre, arran de
la pedregada del 19 de maig de 2003
Tram. 250-00927/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 32338).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.11.2005 al 03.12.2005).

Finiment del termini: 05.12.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 30.11.2005.

Proposició no de llei sobre la connexió
del nucli de Tor (Pallars Sobirà) a la
xarxa de telefonia
Tram. 250-00928/07

Pròrroga del termini de presentació d’es-
menes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Alternativa (reg. 32338).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 30.11.2005 al 03.12.2005).

Finiment del termini: 05.12.2005, 9:30 hores.

Acord: Presidència del Parlament, 30.11.2005.

3.10.25.
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4. INFORMACIÓ

4.67. COMUNICACIONS DELS GRUPS PARLA-
MENTARIS I DELS DIPUTATS

Sol·licitud de dictamen al Consell Con-
sultiu
Reg. 32304

A LA MESA DEL PARLAMENT

Els diputats i diputades sotasignats, integrants del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord
amb el que preveu l’article 8 de la Llei 1/1981, de 25 de
febrer, de creació del Consell Consultiu, sol·licita dic-
tamen de l’alt òrgan consultiu de la Generalitat de Ca-
talunya sobre l’adequació a la Constitució espanyola i
a l’Estatut d’autonomia de la Proposició de llei sobre
l’audiovisual de Catalunya (NT 202-00059/07), i de
manera particular el seu títol IX («De l’activitat d’ins-
pecció i del règim d’infraccions i sancions»), articles
125 a 138, ambdós inclosos.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2005

Josep Piqué i Camps, Francesc Vendrell i Bayona, Da-
niel Sirera i Bellés, M. Belén Pajares i Ribas, M. Àn-
gels Olano i García, Eva García i Rodríguez, M. Dolors
Montserrat i Culleré, Jordi Montanya i Mías, Juan
Bertomeu i Bertomeu, Manel Ibarz i Casadevall, Josep
Llobet Navarro, Santiago Rodríguez i Serra, Joan Ló-
pez Alegre, Rafel Luna i Vivas, Rafael López i Rueda

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs per a proveir provisionalment
el lloc de treball de cap de la Unitat de
Selecció i Provisió de Llocs de Treball
del Parlament de Catalunya
Tram. 500-00025/07

Convocatòria
Acord: Mesa del Parlament, sessió del
02.12.2005

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 2 de
desembre de 2005, convoca un concurs específic per a
proveir provisionalment el lloc de treball de cap de la
Unitat de Selecció i Provisió de Llocs de Treball de la
Direcció de Govern Interior del Parlament de Catalu-
nya, grup C, nivell 8, d’acord amb el que estableixen

els articles 33, 34 i 53 i 54 del Text refós dels Estatuts
del règim i el govern interiors del Parlament de Catalu-
nya, aprovat per l’acord de la Comissió de Govern In-
terior del 29 d’abril de 2003, i el que estableix l’article
20.1 de l’Acord sobre les condicions de treball del per-
sonal del Parlament per als anys 2005-2008, d’acord
amb la normativa corresponent sobre funció pública de
la Generalitat de Catalunya.

Les funcions assignades al lloc convocat consisteixen
en la tramitació dels processos selectius per a l’accés a
la funció pública parlamentària i per a la provisió de
treball; tramitació de les contractacions temporals i els
sistemes de provisió temporal de vacants i la prepara-
ció de l’oferta pública.

BASES

1. Requisits de participació

1.1 Pot prendre part en aquest concurs el personal fun-
cionari, interí o contractat de l’escala general d’admi-
nistrador/a del cos d’administradors parlamentaris del
Parlament de Catalunya i que ocupi actualment una
plaça a l’Administració del Parlament de Catalunya i
que compleix els requisits següents:

a) Tenir el títol de batxillerat superior, de BUP, de bat-
xillerat LOGSE o de formació professional de segon
grau, o equivalent.

b) Tenir el certificat del nivell de suficiència de català
(C) o un altre d’equivalent, que, d’acord amb el que
estableix el Decret 161/2002, de l’11 de juny, sobre
l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els
processos de selecció de personal i de provisió de llocs
de treball de les administracions públiques de Catalu-
nya, s’ha d’acreditar en el decurs del procediment.

1.2 Pot participar en aquest concurs el personal com-
près en l’apartat 1.1 que es trobi, respecte a l’Adminis-
tració del Parlament de Catalunya, en qualsevol de les
situacions administratives regulades per la normativa
vigent. No pot participar-hi el personal que es trobi en
situació de suspensió mentre en durin els efectes, ni el
personal traslladat de lloc de treball, ni el destituït de
càrrecs de comandament com a conseqüència d’un ex-
pedient disciplinari, mentre durin els efectes correspo-
nents. Tampoc no pot participar-hi el personal, que tro-
bant-se en una situació altra que la de servei actiu, no
hi hagi estat el temps mínim exigit per a reingressar.

2. Sol·licitud i documentació

2.1. Tothom qui compleixi les condicions de la base 1
i vulgui prendre part en aquest concurs ha de presentar,
fins al 16 de desembre de 2005, al Registre d’Oficialia
Major del Parlament de Catalunya, la documentació
següent:

a) La sol·licitud de participació adreçada a la Direcció
de Govern Interior, que s’ha de formalitzar en un mo-
del normalitzat els exemplars del qual són a disposició
de les persones interessades al Departament de Recur-
sos Humans del Parlament de Catalunya.

b) El currículum, que ha d’exposar la idoneïtat i l’ade-
quació del candidat o candidata per al lloc de treball a
proveir.

4.67.
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c) La documentació acreditativa de la titulació requeri-
da i dels mèrits al·legats, els quals han d’ésser valorats
per la comissió tècnica d’avaluació d’acord amb el ba-
rem establert per la base 6.

d) La sol·licitud dels certificats acreditatius dels mèrits,
de conformitat amb la base 3.3, adreçada a la Direcció
de Govern Interior, o bé la sol·licitud d’un informe de
l’expedient personal, en la part que pugui ésser objec-
te de valoració, tal com estableix la base 3.2.

e) La documentació acreditativa de tenir el certificat del
nivell de suficiència de català (C) o un altre d’equiva-
lent.

2.2. El fet de no presentar el currículum implica que
l’òrgan de selecció no el pot tenir en compte a l’efecte
de la valoració dels mèrits. Tampoc no es poden tenir
en compte els mèrits no acreditats documentalment.

3. Acreditació dels mèrits

3.1. Els mèrits s’han de referir a la data de publicació
d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial del Parla-
ment de Catalunya (BOPC) i només es tenen en compte
els mèrits al·legats i justificats dins aquest termini.

3.2. Els mèrits s’han d’acreditar documentalment mit-
jançant els certificats corresponents. Es pot substituir la
certificació de les dades o dels mèrits al·legats que ja
consten en l’expedient personal del funcionari o funci-
onària per un informe de la Direcció de Govern Interior
emès als efectes d’aquest concurs, o per qualsevol al-
tre mitjà admès en dret.

3.3. Els certificats esmentats per la base 3.2 han d’és-
ser expedits per:

a) La Direcció de Govern Interior, en el supòsit de
mèrits referits a llocs de treball de l’Administració del
Parlament de Catalunya.

b) L’òrgan competent en matèria de personal, en el su-
pòsit de mèrits que es refereixin a llocs de treball en
institucions públiques diferents del Parlament de Cata-
lunya o en l’àmbit de l’empresa privada.

c) L’autoritat acadèmica, local o administrativa que
correspongui, en el supòsit d’altres mèrits.

4. Comissió tècnica d’avaluació

La comissió tècnica d’avaluació és formada per:

a) El director de Govern Interior, que pot delegar en la
cap del Departament de Recursos Humans.

b) El cap del Departament de Recursos Humans.

c) Un funcionari o funcionària designat d’entre una
terna proposada pel Consell de Personal, per raó de la
seva especialització, tenint en compte les funcions del
lloc de treball a proveir.

5. Procediment d’actuacions

5.1 Un cop transcorregut el termini de presentació de
sol·licituds, la Direcció de Govern Interior ha d’elabo-
rar i fer pública, d’acord amb el que estableixen els
apartats 5.5 i 5.6, en un termini no superior a quinze
dies, la llista de persones admeses i excloses, amb la
indicació de si resten o no exemptes de fer la prova de

llengua catalana, i també dels motius d’exclusió, si
s’escau.

5.2 La comissió tècnica d’avaluació, en un termini no
superior a cinc dies des de la publicació de la llista
d’admesos i exclosos, ha de fer públics el dia, l’hora i
el lloc per a fer la prova o les proves de coneixement
suficient de la llengua catalana, per als candidats que no
l’hagin acreditat, amb una antelació mínima de dos
dies. La qualificació d’aquesta prova és d’apte/a o no
apte/a i s’ha de fer publica d’acord amb el que establei-
xen els apartats 5.5 i 5.6.

5.3 La comissió tècnica d’avaluació ha de fer públics el
dia, l’hora i el lloc de l’entrevista establerta per la base
sisena en el mateix moment, si s’escau, de la publica-
ció de les qualificacions de la prova de llengua catala-
na, tot convocant els aspirants que l’hagin superada,
amb una antelació mínima de dos dies.

5.4 En el termini màxim d’un mes des de la publicació
de llista d’admesos i exclosos, la comissió tècnica
d’avaluació ha d’elaborar una relació ordenada de les
persones candidates admeses a la convocatòria, amb les
puntuacions atorgades, la qual s’ha de fer pública al
tauler d’anuncis del Parlament.

5.5 Totes les comunicacions i les notificacions deriva-
des d’aquesta convocatòria s’han de fer públiques al
tauler d’anuncis del Parlament de Catalunya, sens per-
judici que es publiquin també en el diari oficial que
estableixen aquestes bases.

5.6 Les qualificacions de les proves i de la fase de con-
curs s’han de fer públiques, als efectes del que estableix
l’article 59.5.b de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de
novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modi-
ficat per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, al
tauler d’anuncis del Parlament de Catalunya. Amb
aquesta publicació es considera feta l’oportuna notifi-
cació als interessats i s’inicien els terminis als efectes
dels possibles recursos.

6. Mèrits i capacitats a valorar

Els aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud els docu-
ments a què es refereix la base 2.1.b, c, d i e, els quals
han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’avaluació
en dues fases no eliminatòries, en el conjunt de les
quals s’ha d’obtenir una puntuació mínima total de 50
punts, segons els criteris i els barems següents:

Primera fase. Valoració de mèrits

Experiència laboral

Pel treball acomplert, en funció de l’experiència adqui-
rida, especialment en l’exercici de funcions semblants
a les pròpies del lloc de treball convocat, i atenent en tot
cas la similitud entre el contingut tècnic i l’especialit-
zació de les tasques acomplertes respecte a les pròpies
del lloc de treball convocat; la proximitat funcional o
sectorial de les àrees en què els concursants prestin o
hagin prestat serveis respecte a l’àrea de destinació, i,
si escau, la proximitat de nivell entre el lloc de treball
d’origen i el de destinació: fins a 45 punts.

4.90.10.
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Antiguitat

Pel temps de serveis prestats en qualsevol administra-
ció pública o ens públic, atenent els grups, el nivell i les
categories en què s’hagin prestat: fins a 5 punts, a raó
de 0,5 punts per any complet de serveis. Els serveis
efectivament prestats en el Parlament de Catalunya
puntuen el doble que els prestats en altres administra-
cions. Es computen els serveis efectius prestats i reco-
neguts a l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de desem-
bre, i les disposicions concordants, tenint en compte
que el temps de serveis prestats simultàniament només
es pot computar una vegada.

Formació i perfeccionament

Pels cursos de formació i perfeccionament en matèries
relacionades amb les funcions pròpies del lloc de tre-
ball convocat: fins a 10 punts.

Titulacions acadèmiques

Per les titulacions acadèmiques oficials, si són relle-
vants per al lloc de treball convocat: fins a 5 punts. En
cap cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de
nivell inferior que són necessàries per a assolir-ne d’al-
tres de nivell superior que s’al·leguen com a requisit o
com a mèrit.

Coneixement de català

Pel coneixement de la llengua catalana superior a l’exi-
git per al lloc de treball convocat: fins a 5 punts.

Segona fase. Entrevista

En l’entrevista es comproven i es valoren la competèn-
cia i la capacitació, a partir dels mèrits establerts per la
convocatòria i al·legats per les persones aspirants, que
siguin adequats per a exercir el lloc de treball convocat,
i, en conseqüència, per a determinar la millor adequa-
ció de la persona al lloc de treball.

Es pot demanar als aspirants que exposin els seus cri-
teris respecte als continguts funcionals del lloc de tre-
ball que és objecte d’aquest concurs i les seves propos-
tes de millora.

L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.

7. Resolució del concurs

7.1 El concurs s’ha de resoldre a favor de la persona
aspirant que obtingui la millor valoració de la totalitat
dels mèrits i les capacitats especificats a què es refereix
la base sisena d’aquesta convocatòria i comporta l’ads-
cripció en comissió de serveis del funcionari o funcio-
naria al lloc de treball convocat i amb les funcions des-
crites. En el cas que la persona proposada no fos
funcionari o funcionaria de carrera, la provisió adopta
el caràcter d’interina.

7.2 L’empat en la puntuació global es desfà, si s’escau,
d’acord amb l’aplicació successiva dels criteris se-
güents:

Si la situació d’empat es produeix entre dues persones
amb igualtat de condicions laborals, es dirimeix a favor
de qui hagi obtingut la puntuació més alta en la valora-
ció dels mèrits establerts en la base sisena. Si persisteix
l’empat, per la puntuació més elevada, tenint en compte
l’ordre dels apartats establert per la base sisena.

7.3 El concurs pot ésser declarat desert.

8. Terminis d’incorporació i de presa de possessió

8.1 El termini per a incorporar-se a la nova destinació
és de tres dies hàbils comptats a partir de l’endemà de
la publicació de la resolució del concurs en el Butlletí
Oficial del Parlament de Catalunya.

8.2 El termini per a la presa de possessió en la nova
destinació, que ha d’acreditar la cap del Departament
de Recursos Humans, és de dos dies hàbils comptadors
a partir de l’endemà de la data de cessament en el lloc
de treball. Si aquesta resolució comporta el reingrés al
servei actiu, el termini de presa de possessió s’ha de
comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta.
Així mateix, per causes justificades per necessitats del
centre gestor d’origen, que el cap o la cap del dit depar-
tament ha de valorar en cada cas, es pot concedir una
pròrroga, de fins a deu dies més.

9. Règim d’impugnacions

9.1 Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del Par-
lament de resolució del concurs, que posen fi a la via
administrativa, les persones interessades poden interpo-
sar recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament en el termini d’un mes a comptar de la pu-
blicació o notificació, o directament recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la publicació o notificació, de conformitat
amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, regu-
ladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

9.2 Contra els actes de tràmit de la comissió d’avalua-
ció que decideixen directament o indirectament el fons
de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continu-
ar el procés selectiu, produeixen indefensió o perjudi-
ci irreparable a drets o interessos legítims, les persones
interessades poden interposar recurs d’alçada davant la
Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la publicació al tauler d’anuncis del
Parlament.

Palau del Parlament, 2 de desembre de 2005

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

Concurs per a proveir definitivament el
lloc de treball de cap de l’Àrea de Ser-
veis Generals del Parlament de Catalu-
nya
Tram. 500-00026/07

Convocatòria
Acord: Mesa del Parlament, sessió del
02.12.2005

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 2 de
desembre de 2005, convoca un concurs específic per a
proveir definitivament el lloc de treball de cap de l’Àrea

4.90.10.
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de Serveis Generals del Parlament de Catalunya, grup
B/C/D, nivell 10, d’acord amb el que estableixen els
articles 53 i 54 del Text refós dels Estatuts del règim i
el govern interiors del Parlament de Catalunya, aprovat
per l’acord de la Comissió de Govern Interior del 29
d’abril de 2003, i d’acord amb la normativa correspo-
nent sobre funció pública de la Generalitat de Catalu-
nya.

Les funcions assignades al lloc convocat consisteixen
en organitzar, coordinar i impulsar, sota la supervisió
de la cap del Departament, les funcions encomanades
a l’Àrea i al personal que hi és adscrit, especialment pel
que fa a la millora i la racionalització dels serveis pres-
tats pels uixers del Parlament per a garantir l’adequació
i l’eficàcia d’aquests amb l’impuls de programes i ac-
tuacions dirigides a la consecució d’aquest objectiu.

BASES

1. Requisits de participació

1.1 Pot prendre part en aquest concurs el personal fun-
cionari, del cos de tècnics mitjans o de l’escala general
d’administrador/a del cos d’administradors parlamen-
taris del Parlament de Catalunya o personal del grup D
de titulació, i que ocupi actualment una plaça a l’Admi-
nistració del Parlament de Catalunya.

1.2 Pot participar en aquest concurs el personal com-
près en l’apartat 1.1 que es trobi, respecte a l’Adminis-
tració del Parlament de Catalunya, en qualsevol de les
situacions administratives regulades per la normativa
vigent. No pot participar-hi el personal que es trobi en
situació de suspensió mentre en durin els efectes, ni el
personal traslladat de lloc de treball, ni el destituït de
càrrecs de comandament com a conseqüència d’un ex-
pedient disciplinari, mentre durin els efectes correspo-
nents. Tampoc no pot participar-hi el personal, que tro-
bant-se en una situació altra que la de servei actiu, no
hi hagi estat el temps mínim exigit per a reingressar.

2. Sol·licitud i documentació

2.1. Tothom qui compleixi les condicions de la base 1
i vulgui prendre part en aquest concurs ha de presentar,
fins al 16 de desembre de 2005, al Registre d’Oficialia
Major del Parlament de Catalunya, la documentació
següent:

a) La sol·licitud de participació adreçada a la Direcció
de Govern Interior, que s’ha de formalitzar en un mo-
del normalitzat els exemplars del qual són a disposició
de les persones interessades al Departament de Recur-
sos Humans del Parlament de Catalunya.

b) El currículum, que ha d’exposar la idoneïtat i l’ade-
quació del candidat o candidata per al lloc de treball a
proveir.

c) La documentació acreditativa de la titulació requeri-
da i dels mèrits al·legats, els quals han d’ésser valorats
per la comissió tècnica d’avaluació d’acord amb el ba-
rem establert per la base 6.

d) La sol·licitud dels certificats acreditatius dels mèrits,
de conformitat amb la base 3.3, adreçada a la Direcció
de Govern Interior, o bé la sol·licitud d’un informe de
l’expedient personal, en la part que pugui ésser objec-
te de valoració, tal com estableix la base 3.2.

e) La documentació acreditativa de tenir el certificat del
nivell suficiència de català (C) o un altre d’equivalent.

2.2. El fet de no presentar el currículum implica que
l’òrgan de selecció no el pot tenir en compte a l’efecte
de la valoració dels mèrits. Tampoc no es poden tenir
en compte els mèrits no acreditats documentalment.

3. Acreditació dels mèrits

3.1. Els mèrits s’han de referir a la data de publicació
d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial del Parla-
ment de Catalunya (BOPC) i només es tenen en compte
els mèrits al·legats i justificats dins aquest termini.

3.2. Els mèrits s’han d’acreditar documentalment mit-
jançant els certificats corresponents. Es pot substituir la
certificació de les dades o dels mèrits al·legats que ja
consten en l’expedient personal del funcionari o funci-
onària per un informe de la Direcció de Govern Interior
emès als efectes d’aquest concurs, o per qualsevol al-
tre mitjà admès en dret.

3.3. Els certificats esmentats per la base 3.2 han d’és-
ser expedits per:

a) La Direcció de Govern Interior, en el supòsit de
mèrits referits a llocs de treball de l’Administració del
Parlament de Catalunya.

b) L’òrgan competent en matèria de personal, en el su-
pòsit de mèrits que es refereixin a llocs de treball en
institucions públiques diferents del Parlament de Cata-
lunya o en l’àmbit de l’empresa privada.

c) L’autoritat acadèmica, local o administrativa que
correspongui, en el supòsit d’altres mèrits.

4. Comissió tècnica d’avaluació

La comissió tècnica d’avaluació és formada per:

a) El director de Govern Interior, que pot delegar en la
cap del Departament de Recursos Humans.

b) La cap del Departament de Recursos Humans.

c) Un funcionari o funcionària designat d’entre una
terna proposada pel Consell de Personal, per raó de la
seva especialització, tenint en compte les funcions del
lloc de treball a proveir.

5. Procediment d’actuacions

5.1 Un cop transcorregut el termini de presentació de
sol·licituds, la Direcció de Govern Interior ha d’elabo-
rar i fer pública, d’acord amb el que estableixen els
apartats 5.5 i 5.6, en un termini no superior a quinze
dies, la llista de persones admeses i excloses, amb la
indicació de si resten o no exemptes de fer la prova de
llengua catalana, i també dels motius d’exclusió, si
s’escau.

5.2 La comissió tècnica d’avaluació, en un termini no
superior a cinc dies des de la publicació de la llista
d’admesos i exclosos, ha de fer públics el dia, l’hora i
el lloc per a fer la prova o les proves de coneixement
suficient de la llengua catalana, per als candidats que no
l’hagin acreditat, amb una antelació mínima de dos
dies. La qualificació d’aquesta prova és d’apte/a o no
apte/a i s’ha de fer publica d’acord amb el que establei-
xen els apartats 5.5 i 5.6.
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5.3 La comissió tècnica d’avaluació ha de fer públics el
dia, l’hora i el lloc de l’entrevista establerta per la base
sisena en el mateix moment, si s’escau, de la publica-
ció de les qualificacions de la prova de llengua catala-
na, tot convocant els aspirants que l’hagin superada,
amb una antelació mínima de dos dies.

5.4 En el termini màxim d’un mes des de la publicació
de llista d’admesos i exclosos, la comissió tècnica
d’avaluació ha d’elaborar una relació ordenada de les
persones candidates admeses a la convocatòria, amb les
puntuacions atorgades, la qual s’ha de fer pública al
tauler d’anuncis del Parlament.

5.5 Totes les comunicacions i les notificacions deriva-
des d’aquesta convocatòria s’han de fer públiques al
tauler d’anuncis del Parlament de Catalunya, sens per-
judici que es publiquin també en el diari oficial que
estableixen aquestes bases.

5.6 Les qualificacions de les proves i de la fase de con-
curs s’han de fer públiques, als efectes del que estableix
l’article 59.5.b de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de
novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modi-
ficat per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, al
tauler d’anuncis del Parlament de Catalunya. Amb
aquesta publicació es considera feta l’oportuna notifi-
cació als interessats i s’inicien els terminis als efectes
dels possibles recursos.

6. Mèrits i capacitats a valorar

Els aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud els docu-
ments a què es refereix la base 2.1.b, c, d i e, els quals
han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’avaluació
en dues fases no eliminatòries, en el conjunt de les
quals s’ha d’obtenir una puntuació mínima total de 50
punts, segons els criteris i els barems següents:

Primera fase. Valoració de mèrits

Experiència laboral

Pel treball acomplert, en funció de l’experiència adqui-
rida, especialment en l’exercici de funcions semblants
a les pròpies del lloc de treball convocat, i atenent en tot
cas la similitud entre el contingut tècnic i l’especialit-
zació de les tasques acomplertes respecte a les pròpies
del lloc de treball convocat; la proximitat funcional o
sectorial de les àrees en què els concursants prestin o
hagin prestat serveis respecte a l’àrea de destinació, i,
si escau, la proximitat de nivell entre el lloc de treball
d’origen i el de destinació: fins a 45 punts.

Antiguitat

Pel temps de serveis prestats en qualsevol administra-
ció pública o ens públic, atenent els grups, el nivell i les
categories en què s’hagin prestat: fins a 5 punts, a raó
de 0,5 punts per any complet de serveis. Els serveis
efectivament prestats en el Parlament de Catalunya
puntuen el doble que els prestats en altres administra-
cions. Es computen els serveis efectius prestats i reco-
neguts a l’empara de la Llei 70/1978, del 26 de desem-
bre, i les disposicions concordants, tenint en compte
que el temps de serveis prestats simultàniament només
es pot computar una vegada.

Formació i perfeccionament

Pels cursos de formació i perfeccionament en matèries
relacionades amb les funcions pròpies del lloc de tre-
ball convocat: fins a 10 punts.

Titulacions acadèmiques

Per les titulacions acadèmiques oficials, si són relle-
vants per al lloc de treball convocat: fins a 5 punts. En
cap cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de
nivell inferior que són necessàries per a assolir-ne d’al-
tres de nivell superior que s’al·leguen com a requisit o
com a mèrit.

Coneixement de català

Pel coneixement de la llengua catalana superior a l’exi-
git per al lloc de treball convocat: fins a 5 punts.

Segona fase. Entrevista

En l’entrevista es comproven i es valoren la competèn-
cia i la capacitació, a partir dels mèrits establerts per la
convocatòria i al·legats per les persones aspirants, que
siguin adequats per a exercir el lloc de treball convocat,
i, en conseqüència, per a determinar la millor adequa-
ció de la persona al lloc de treball.

Es pot demanar als aspirants que exposin els seus cri-
teris respecte als continguts funcionals del lloc de tre-
ball que és objecte d’aquest concurs i les seves propos-
tes de millora.

L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.

7. Resolució del concurs

7.1. La Mesa del Parlament, a proposta de la comissió
tècnica d’avaluació, resol el concurs a favor de l’aspi-
rant que obtingui la millor valoració de tots els mèrits
i les capacitats que especifica la base 6. Aquesta reso-
lució comporta l’adscripció definitiva del funcionari o
funcionària al lloc de treball convocat, amb les funci-
ons descrites.

7.2. L’empat en la puntuació global s’ha de dirimir, si
escau, d’acord amb l’aplicació successiva dels criteris
següents:

a) A favor de l’aspirant que tingui la condició de fun-
cionari.

b) Si la situació d’empat es produeix entre dos aspirants
en igualtat de condicions laborals, a favor de qui ha
obtingut la puntuació més alta en la valoració dels
mèrits establerts per la base 6.

c) Si persisteix l’empat, a favor de l’aspirant que ha
obtingut la puntuació més alta, tenint en compte l’ordre
dels apartats de valoració dels mèrits i les capacitats
establert per la base 6.

7.3. El concurs pot ésser declarat desert.

8. Terminis d’incorporació i de presa de possessió

8.1 El termini per a incorporar-se a la nova destinació
és de tres dies hàbils comptats a partir de l’endemà de
la publicació de la resolució del concurs en el Butlletí
Oficial del Parlament de Catalunya.

8.2 El termini per a la presa de possessió en la nova
destinació, que ha d’acreditar la cap del Departament
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de Recursos Humans, és de dos dies hàbils comptadors
a partir de l’endemà de la data de cessament en el lloc
de treball. Si aquesta resolució comporta el reingrés al
servei actiu, el termini de presa de possessió s’ha de
comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta.
Així mateix, per causes justificades per necessitats del
centre gestor d’origen, que el cap o la cap del dit depar-
tament ha de valorar en cada cas, es pot concedir una
pròrroga, de fins a deu dies més.

9. Règim d’impugnacions

9.1 Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del Par-
lament de resolució del concurs, que posen fi a la via
administrativa, les persones interessades poden interpo-
sar recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament en el termini d’un mes a comptar de la pu-
blicació o notificació, o directament recurs contenciós
administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la publicació o notificació, de conformitat
amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, regu-
ladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

9.2 Contra els actes de tràmit de la comissió d’avalua-
ció que decideixen directament o indirectament el fons
de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continu-
ar el procés selectiu, produeixen indefensió o perjudi-
ci irreparable a drets o interessos legítims, les persones
interessades poden interposar recurs d’alçada davant la
Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a comptar
de l’endemà de la publicació al tauler d’anuncis del
Parlament.

Palau del Parlament, 2 de desembre de 2005

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major

Concurs per a la provisió d’un lloc de
treball d’uixer/a especialitzat/ada en
biblioteca de la Direcció d’Estudis Par-
lamentaris del Parlament de Catalunya
Tram. 500-00027/07

Convocatòria
Acord: Mesa del Parlament, sessió del
02.12.2005

OFICIALIA MAJOR

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 2 de
desembre de 2005, convoca un concurs específic per a
proveir temporalment un lloc de treball d’uixer/a espe-
cialitzat en biblioteca de la Direcció d’Estudis Parla-
mentaris, grup D, nivell 4, d’acord amb el que establei-
xen els articles 33, 34, 53 i 54 del Text refós dels
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de
Catalunya, aprovat per l’acord de la Comissió de Go-
vern Interior del 29 d’abril de 2003, i el que estableix
l’article 20 de l’Acord sobre les condicions de treball
del personal del Parlament per als anys 2005-2008,
d’acord amb la normativa corresponent sobre funció
pública de la Generalitat de Catalunya, fins a la reincor-

poració de la senyora Mercè Requena i Gombau, fun-
cionària amb dret a reserva de plaça.

Les funcions assignades al lloc convocat consisteixen
a prestar assistència a les diferents àrees de la Direc-
ció d’Estudis Parlamentaris en l’execució de treballs
de reprografia, de distribució i d’ordenació de llibres
i de documentació, i d’assistència en l’atenció als usu-
aris de la sala de lectura; atenció del servei de prem-
sa periòdica de la sala de lectura. Qualsevol altra tas-
ca que, com a uixer/a especialitzat/ada li pugui
encarregar el director d’Estudis Parlamentaris o el cap
de l’àrea corresponent, sens perjudici de les que, per
necessitats del serveis, se li puguin encarregar com a
uixer/a del Parlament

L’horari d’aquest lloc és alternativament, una setmana
de 8 a 15h i l’altre setmana de 9 a 18.30h durant el pe-
ríode de jornada ordinària, i l’horari serà de 8 a 15h,
durant el període de 35 hores.

BASES

1. Requisits de participació

Pot prendre part en aquest concurs el personal funcio-
nari de carrera o funcionari interí que compleixi els
requisits següents:

a) Ocupar un lloc de treball d’uixer/a del Parlament de
Catalunya.

b) Tenir el certificat del nivell intermedi de català (B)
o un altre d’equivalent, d’acord amb el que estableix el
Decret 161/2002, de l’11 de juny, sobre l’acreditació
del coneixement del català i l’aranès en els processos
de selecció de personal i de provisió de llocs de treball
de les administracions públiques de Catalunya, que
s’ha d’acreditar en el decurs del procediment.

2. Sol·licituds i documentació

2.1 Tothom qui compleixi les condicions de la base 1 i
vulgui prendre part en aquest concurs ha de presentar,
fins al dia 16 de desembre de 2005, al Registre d’Ofi-
cialia Major del Parlament de Catalunya, la documen-
tació següent:

a) La sol·licitud de participació adreçada a la Direcció
de Govern Interior, que s’ha de formalitzar en un mo-
del normalitzat els exemplars del qual són a disposició
dels interessats al Departament de Recursos Humans
del Parlament de Catalunya on consti el lloc de treball
pel qual s’optes.

b) El currículum, que ha d’exposar la idoneïtat i l’ade-
quació del candidat o candidata per al lloc de treball a
proveir.

c) La documentació acreditativa dels mèrits al·legats, els
quals han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’ava-
luació d’acord amb el barem establert per la base 6.

d) La sol·licitud dels certificats acreditatius dels mèrits,
de conformitat amb la base 3.3, adreçada a la Direcció
de Govern Interior, o bé la sol·licitud d’un informe de
l’expedient personal, en la part que pugui ésser objec-
te de valoració, tal com assenyala la base 3.2.
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e) La documentació acreditativa de tenir el certificat del
nivell de coneixements intermedis de català (B) o un
altre d’equivalent.

2.2 El fet de no presentar el currículum implica que
l’òrgan de selecció no el pot tenir en compte a l’efecte
de la valoració dels mèrits. Tampoc no es poden tenir
en compte els mèrits no acreditats documentalment.

3. Acreditació dels mèrits

3.1 Els mèrits s’han de referir a la data de publicació
d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial del Parla-
ment de Catalunya (BOPC) i només es tenen en compte
els mèrits al·legats i justificats dins aquest termini.

3.2 Els mèrits s’han d’acreditar documentalment mit-
jançant els certificats corresponents. Es pot substituir la
certificació de les dades o dels mèrits al·legats que ja
consten en l’expedient personal del funcionari o funci-
onària per un informe de la Direcció de Govern Interior
emès als efectes d’aquest concurs, o per qualsevol al-
tre mitjà admès en dret.

3.3 Els certificats esmentats per la base 3.2 han d’ésser
expedits per:

a) La Direcció de Govern Interior, en el supòsit de
mèrits referits a llocs de treball de l’Administració del
Parlament de Catalunya.

b) L’òrgan competent en matèria de personal, en el su-
pòsit de mèrits que es refereixin a llocs de treball en
institucions públiques diferents del Parlament de Cata-
lunya o en l’àmbit de l’empresa privada.

c) L’autoritat acadèmica, local o administrativa que
correspongui, en el supòsit d’altres mèrits.

4. Comissió tècnica d’avaluació

La comissió tècnica d’avaluació és formada per:

El director de Govern Interior, que pot delegar en la cap
del Departament de Recursos Humans.

El director d’Estudis Parlamentaris.

Un funcionari o funcionària designat d’entre una terna
proposada pel Consell de Personal, per raó de la seva
especialització, tenint en compte les funcions del lloc a
proveir.

5. Procediment d’actuacions

5.1 Un cop transcorregut el termini de presentació de
sol·licituds, la Direcció de Govern Interior ha d’elabo-
rar i fer pública, d’acord amb el que estableixen les
bases 5.5 i 5.6, en el termini de quinze dies, la llista de
persones admeses i excloses, amb la indicació de si
resten exemptes o no de fer la prova de llengua catala-
na, i també dels motius d’exclusió, si escau.

5.2 La comissió tècnica d’avaluació, en el termini de
cinc dies des de la publicació de la llista de persones
admeses i excloses, ha de fer públics el dia, l’hora i el
lloc per a fer la prova o les proves de coneixement in-
termedi de la llengua catalana, per als candidats que no
l’hagin acreditat, amb una antelació mínima de dos
dies. La qualificació d’aquesta prova és d’apte/a o no
apte/a i s’ha de fer pública d’acord amb el que establei-
xen les bases 5.5 i 5.6.

5.3 La comissió tècnica d’avaluació ha de fer públics el
dia, l’hora i el lloc de l’entrevista establerta per la base
6 en el mateix moment, si escau, de la publicació de les
qualificacions de la prova de llengua catalana, i hi ha de
convocar els aspirants que l’hagin superada, amb una
antelació mínima de dos dies.

5.4 La comissió tècnica d’avaluació, en el termini d’un
mes des de la publicació de llista de persones admeses
i excloses, ha d’elaborar una relació ordenada dels can-
didats admesos a la convocatòria, amb les puntuacions
atorgades, la qual es fa pública al tauler d’anuncis del
Parlament.

5.5 Totes les comunicacions i les notificacions deriva-
des d’aquesta convocatòria es fan públiques al tauler
d’anuncis del Parlament de Catalunya, sens perjudici
que es publiquin també en el diari oficial que establei-
xen aquestes bases.

5.6 Les qualificacions de les proves i de la fase de con-
curs s’han de fer públiques, als efectes del que estableix
l’article 59.5.b de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de
novembre, del règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, modi-
ficat per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, al
tauler d’anuncis del Parlament de Catalunya. Amb
aquesta publicació es considera feta la notificació opor-
tuna a les persones interessades i s’inicien els terminis
als efectes dels possibles recursos.

6. Mèrits i capacitats a valorar

Els aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud els docu-
ments a què es refereix la base 2.1.b i c, els quals han
d’ésser valorats per la comissió tècnica d’avaluació en
dues fases no eliminatòries, en el conjunt de les quals
s’ha d’obtenir una puntuació mínima total de 50 punts,
segons els criteris i els barems següents:

Primera fase. Valoració de mèrits

a) Experiència laboral

Pel treball acomplert en funció de l’experiència adqui-
rida, especialment en l’exercici de funcions semblants
a les pròpies del lloc de treball convocat, tenint en
compte el contingut tècnic i l’especialització dels llocs
de treball ocupats en relació amb el que és objecte
d’aquesta convocatòria i els coneixements i l’experièn-
cia: fins a 45 punts.

b) Antiguitat

Pel temps de serveis prestats en qualsevol administració
pública o ens públic, atenent els grups, el nivell i les ca-
tegories en què s’hagin prestat: fins a 5 punts, a raó de
0,5 punts per any complet de serveis. Els serveis efecti-
vament prestats en el Parlament puntuen el doble que els
prestats en altres administracions. Es computen els ser-
veis efectius prestats i reconeguts a l’empara de la Llei
70/1978, del 26 de desembre, i les disposicions concor-
dants, tenint en compte que el temps de serveis prestats
simultàniament només es pot computar una vegada.

c) Formació i perfeccionament

Pels cursos de formació i perfeccionament en matèries
directament relacionades amb les funcions pròpies del
lloc de treball convocat: fins a 10 punts.
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d) Titulacions acadèmiques

Per les titulacions acadèmiques oficials, si són relle-
vants per al lloc de treball convocat: fins a 5 punts. En
cap cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de
nivell inferior que són necessàries per a assolir-ne d’al-
tres de nivell superior que s’al·leguen com a requisit o
com a mèrit.

e) Idiomes

Pel coneixement de la llengua catalana superior a l’exi-
git per al lloc de treball a proveir: fins a 5 punts.

Segona fase. Entrevista

En l’entrevista es comproven i es valoren la competèn-
cia i la capacitació, a partir dels mèrits establerts per la
convocatòria i al·legats per les persones aspirants, que
siguin adequats per a exercir el lloc de treball convocat,
i, en conseqüència, per a determinar la millor adequa-
ció de la persona al lloc de treball.

Es pot demanar als aspirants que exposin els seus cri-
teris respecte als continguts funcionals del lloc de tre-
ball que és objecte d’aquest concurs i les seves propos-
tes de millora.

L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.

7. Resolució del concurs

7.1 La Mesa del Parlament, a proposta de la comissió
tècnica d’avaluació, resol el concurs a favor de l’aspi-
rant que obtingui la millor valoració de tots els mèrits
i les capacitats que especifica la base 6. Aquesta reso-
lució comporta l’adscripció en comissió de serveis del
funcionari o funcionària al lloc de treball convocat,
amb les funcions descrites. En el cas que la persona
proposada no fos funcionària de carrera, la provisió
adopta el caràcter d’interina.

7.2 L’empat en la puntuació global s’ha de dirimir, si
escau, d’acord amb l’aplicació successiva dels criteris
següents:

a) A favor de l’aspirant que tingui la condició de fun-
cionari.

b) Si la situació d’empat es produeix entre dos aspirants
en igualtat de condicions laborals, a favor de qui ha
obtingut la puntuació més alta en la valoració dels
mèrits establerts per la base 6.

c) Si persisteix l’empat, a favor de l’aspirant que ha
obtingut la puntuació més alta, tenint en compte l’ordre

dels apartats de valoració dels mèrits i les capacitats
establert per la base 6.

7.3 El concurs pot ésser declarat desert.

8. Terminis d’incorporació i de presa de possessió

8.1 El termini per a incorporar-se a la nova destinació
és de tres dies hàbils comptadors a partir de l’endemà
de la publicació de la resolució del concurs en el
BOPC.

8.2 El termini per a la presa de possessió en la nova
destinació, que ha d’acreditar la cap del Departament
de Recursos Humans, és de dos dies hàbils comptadors
a partir de l’endemà de la data de cessament en el lloc
de treball anterior. Si aquesta resolució comporta el
reingrés al servei actiu, el termini de presa de posses-
sió s’ha de comptar des de l’endemà de la publicació
d’aquesta. Així mateix, per causes justificades per ne-
cessitats del centre gestor d’origen, que el cap o la cap
del dit centre gestor ha de valorar en cada cas, es pot
concedir una pròrroga de fins a deu dies.

9. Règim d’impugnacions

9.1 Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del Par-
lament de resolució del concurs, que posen fi a la via
administrativa, les persones interessades poden interpo-
sar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del
Parlament en el termini d’un mes a comptar de la pu-
blicació o la notificació, o directament un recurs con-
tenciós administratiu davant el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la publicació o la notificació,
de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa.

9.2 Contra els actes de tràmit de la comissió tècnica
d’avaluació que decideixin directament o indirectament
el fons de l’assumpte, que determinin la impossibilitat
de continuar el procés selectiu o que produeixin inde-
fensió o un perjudici irreparable a drets o interessos
legítims, les persones interessades poden interposar un
recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament en el ter-
mini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació
dels dits actes al tauler d’anuncis del Parlament.

Palau del Parlament, 2 de desembre de 2005

Imma Folchi i Bonafonte
Oficiala major
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