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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 1139/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la participació del moviment as-
sociatiu juvenil als centres educatius
Tram. 250-01339/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió 42, 16.07.2015, DSPC-C 785

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 16 de juliol de 2015, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la participació del mo-
viment associatiu juvenil als centres educatius (tram. 
250-01339/10), presentada pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, pel Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, pel Grup Parlamentari Soci-
alista, pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa i pel Grup Mixt.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

1. El Parlament de Catalunya reconeix la importància 
del moviment associatiu juvenil i la seva tasca com a 
motor de transformació social i promoció de valors i 
competències com ara l’esperit crític, la consciència 
democràtica o l’autoorganització, que afavoreixen el 
compromís i la participació dels joves en el si de les 
associacions, però també en la societat en general.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Impulsar les mesures necessàries perquè els cen-
tres d’educació primària i secundària del servei públic 
d’educació, és a dir, tots els centres sufragats amb fons 
públics, estableixin acords estables amb les entitats ju-
venils de llur àmbit territorial, per tal que puguin ex-
plicar llur realitat associativa a l’alumnat i fomentar-ne 
la participació, en el marc de l’activitat del centre, amb 
coresponsabilitat amb el món local i respectant l’auto-
nomia dels centres.

b) Dur a terme el desplegament dels articles 23, 24 i 
165 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació i fa-
cilitar la participació de l’associacionisme juvenil als 
centres educatius, tant de primària com de secundà-
ria, mentre no es produeixi el desplegament definitiu 
d’aquests articles.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2015

El secretari de la Comissió, Xavier Cima Ruiz; el pre-
sident de la Comissió, Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 1140/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la presentació a la Comissió d’En-
senyament i Universitats de dos informes re-
latius als projectes de pilotatge i el procés de 
generalització del servei comunitari
Tram. 250-01375/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió 42, 16.07.2015, DSPC-C 785

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 16 de juliol de 2015, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la presentació a la Co-
missió d’Ensenyament i Universitats de dos informes 
sobre els projectes de pilotatge i el procés de genera-
lització del servei comunitari (tram. 250-01375/10), 
presentada pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió, pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya i pel Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Presentar a cadascun dels portaveus de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats un informe de valoració 
dels projectes de pilotatge del servei comunitari duts a 
terme en els dos darrers cursos escolars.

b) Presentar a cadascun dels portaveus de la Comissió 
d’Ensenyament i Universitats un informe de valoració 
del procés de generalització del servei comunitari com 
a part del currículum escolar.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2015

El secretari de la Comissió, Xavier Cima Ruiz; el pre-
sident de la Comissió, Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 1141/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la presència de les Forces Arma-
des Espanyoles en el Saló de l’Ensenyament
Tram. 250-01414/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió 42, 16.07.2015, DSPC-C 785

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 16 de juliol de 2015, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la presència de les For-
ces Armades Espanyoles en el Saló de l’Ensenyament 
(tram. 250-01414/10), presentada pel Grup Parlamen-
tari d’Esquerra Republicana de Catalunya.
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Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern i, en espe-
cial, el Departament d’Ensenyament, com a coordina-
dor del Saló de l’Ensenyament, Setmana de la Forma-
ció i el Treball, a fer totes les gestions pertinents amb 
Fira de Barcelona, perquè en les properes edicions del 
Saló no hi participin les Forces Armades Espanyoles.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2015

El secretari de la Comissió, Xavier Cima Ruiz; el pre-
sident de la Comissió, Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 1142/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre les beques Erasmus i Mobint
Tram. 250-01419/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió 42, 16.07.2015, DSPC-C 785

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 16 de juliol de 2015, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre les beques Erasmus 
i Mobint (tram. 250-01419/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Replantejar els criteris d’atorgament de la prope-
ra convocatòria de les beques Mobint, a fi de fer-les 
el màxim equitatives possible i garantir la igualtat 
d’oportunitats per a accedir a cursar estades acadèmi-
ques en altres països, tenint en compte la renda dels 
estudiants, sens perjudici de la meritocràcia.

b) Traslladar al Govern de l’Estat la necessitat de re-
plantejar els criteris d’atorgament de les beques Eras-
mus, a fi de fer-les el màxim equitatives possible i ga-
rantir la igualtat d’oportunitats per a poder accedir a 
cursar estades acadèmiques en altres països.

c) Resoldre les beques Mobint abans que s’iniciïn les 
estades acadèmiques dels estudiants en altres països.

d) Fer les gestions pertinents davant del Govern de l’Es-
tat perquè aquest resolgui les beques Erasmus abans 
que s’iniciïn les estades acadèmiques dels estudiants en 
altres països.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2015

El secretari de la Comissió, Xavier Cima Ruiz; el pre-
sident de la Comissió, Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 1143/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la licitació del projecte de cons-
trucció de l’edifici definitiu de l’Escola Ernest 
Lluch, de l’Hospitalet de Llobregat
Tram. 250-01432/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió 42, 16.07.2015, DSPC-C 785

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 16 de juliol de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre la licitació del projecte de 
construcció del nou edifici de l’Escola Ernest Lluch, 
de l’Hospitalet de Llobregat (tram. 250-01432/10), pre-
sentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na de Catalunya.

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a licitar el 
projecte de construcció de l’edifici definitiu de l’Esco-
la Ernest Lluch, de l’Hospitalet de Llobregat, i a acor-
dar amb l’Ajuntament l’inici de les obres.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2015

El secretari de la Comissió, Xavier Cima Ruiz; el pre-
sident de la Comissió, Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 1144/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre la continuïtat de l’Escola Serra de 
Miralles i el nou institut de Tordera
Tram. 250-01434/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió 42, 16.07.2015, DSPC-C 785

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 16 de juliol de 2015, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Esco-
la Serra de Miralles i de la Secció d’Estudis Secunda-
ris Tordera (tram. 250-01434/10), presentada pel Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió (reg. 
109028) i pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya (reg. 109038).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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a) Garantir el futur i la continuïtat de l’Escola Serra 
de Miralles i del nou institut de Tordera (Maresme) i 
treballar el consens amb l’Ajuntament i la comunitat 
educativa del centre pel que fa a les adscripcions de 
primària a secundària.

b) Mantenir una reunió amb la participació de l’Ajun-
tament de Tordera, els Serveis Territorials d’Ensenya-
ment al Maresme i la comunitat educativa de l’Escola 
Serra de Miralles per a informar sobre la situació ac-
tual d’aquest centre educatiu i consensuar un calendari 
concret.

c) Estudiar, abans que comenci el curs escolar 2016-
2017 i d’acord amb el calendari acordat segons la lle-
tra b, les fórmules més adequades per a incloure en els 
pressupostos de la Generalitat una partida pressupos-
tària destinada a la construcció del nou equipament 
per al nou institut de Tordera.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2015

El secretari de la Comissió, Xavier Cima Ruiz; el pre-
sident de la Comissió, Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 1145/X del Parlament de Catalu-
nya, de suport a la Plataforma en Defensa de 
la Zona Educativa Montigalà - ZEM i la Fede-
ració d’Associacions de Veïns de Badalona
Tram. 250-01437/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió 42, 16.07.2015, DSPC-C 785

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 16 de juliol de 2015, ha debatut el text de 
la Proposta de resolució sobre la construcció de l’Es-
cola Montigalà i l’Institut Ventura Gassol, de Badalo-
na (tram. 250-01437/10), presentada pel Grup Parla-
mentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari Socialista (reg. 109334), pel Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya 
(reg. 110880) i pel Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió (reg. 110889).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya mostra la seva solidaritat 
amb la Plataforma en Defensa de la Zona Educativa 
Montigalà - ZEM i la Federació d’Associacions de Ve-
ïns de Badalona, i els dóna el seu suport.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2015

El secretari de la Comissió, Xavier Cima Ruiz; el pre-
sident de la Comissió, Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 1146/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre el finançament de les llars d’in-
fants de titularitat municipal
Tram. 250-01438/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió 42, 16.07.2015, DSPC-C 785

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la ses-
sió tinguda el 16 de juliol de 2015, ha debatut el text 
de la Proposta de resolució sobre el finançament de 
les llars d’infants municipals (tram. 250-01438/10), 
presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 109335), pel Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya (reg. 110882) i pel Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió (reg. 110887).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a com-
plir l’article 198.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació, que estableix que «el Departament [d’En-
senyament] ha de subvencionar [...] el sosteniment de 
places per a infants de zero a tres anys en llars d’in-
fants de titularitat municipal».

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2015

El secretari de la Comissió, Xavier Cima Ruiz; el pre-
sident de la Comissió, Xavier Sabaté i Ibarz

Resolució 1147/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre els ensenyaments artístics
Tram. 250-01481/10

Adopció
Comissió d’Ensenyament i Universitats

Sessió 42, 16.07.2015, DSPC-C 785

La Comissió d’Ensenyament i Universitats, en la sessió 
tinguda el 16 de juliol de 2015, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla d’en-
senyaments musicals superiors (tram. 250-01481/10), 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 112662).

Finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, 
ha adoptat la següent

Resolució

El Parlament de Catalunya valora la importància dels 
ensenyaments artístics i, específicament, de música 
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per llur transcendència en la formació, la creativitat, el 
foment del treball en equip i llur valor cultural, i insta 
el Govern a garantir la continuïtat dels centres supe-
riors de música públics i l’accés a aquests de totes les 
persones que compleixen els requisits per a accedir als 
estudis superiors de música en igualtat de condicions 
que la resta d’ensenyaments superiors de Catalunya, i 
també a continuar preveient les plantilles necessàries 
per als cursos demanats.

Palau del Parlament, 16 de juliol de 2015

El secretari de la Comissió, Xavier Cima Ruiz; el pre-
sident de la Comissió, Xavier Sabaté i Ibarz

3. TRAMITACIONS EN CURS

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

3.10.25. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ

Proposta de resolució sobre les obres de 
millorament de la carretera C-37 entre el 
Pont d’Armentera i Querol
Tram. 250-01647/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 121048; 121103).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.07.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixe-
ment dels coeficients reductors de l’edat de 
jubilació dels membres del Cos de Mossos 
d’Esquadra
Tram. 250-01648/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 121049; 121104).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.07.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixe-
ment del quist de Tarlov com a malaltia rara
Tram. 250-01651/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 121050; 121105).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.07.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la restitució de 
la plaça d’educador de la Unitat de Suport a 
l’Educació Especial de l’Escola Sant Vicenç, 
de Mollet del Vallès
Tram. 250-01652/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 121051; 121106).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.07.2015; 09:30 h.
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Proposta de resolució sobre els límits d’in-
gressos familiars màxims per a accedir als 
habitatges de protecció oficial
Tram. 250-01653/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 121052; 121107).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.07.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la incorporació 
de les necessitats dels vianants i els ciclis-
tes als projectes de noves infraestructures
Tram. 250-01654/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU (reg. 121053).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.07.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució de rebuig de la reduc-
ció del personal sanitari i del pressupost per 
a la sanitat pública
Tram. 250-01655/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 121054; 121108).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.07.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la investigació 
de la mort sobtada cardíaca
Tram. 250-01656/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 121055; 121109).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.07.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la paralització 
del traspàs de competències dels serveis de 
diagnòstic per la imatge de l’Institut Català 
de la Salut a l’empresa Institut de Diagnòstic 
per la Imatge
Tram. 250-01657/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 121056; 121110).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.07.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre l’accés a les 
places de l’Institut Carles Vallbona, de Gra-
nollers
Tram. 250-01658/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 121057; 121111).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.07.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre la revocació de 
la instrucció interna dels Mossos d’Esqua-
dra relativa als canvis en el protocol de la vi-
gència de les ordres de detenció policial
Tram. 250-01659/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 121058; 121112).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.07.2015; 09:30 h.

Proposta de resolució sobre els pagaments 
dels ajuts compensatoris de muntanya i ra-
maderia ecològica
Tram. 250-01660/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU; GP ERC (reg. 121059; 121113).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.07.2015; 09:30 h.



22 de juliol de 2015 BUTLLETÍ OFICIAL DEL PARLAMENT DE CATALUNYA Núm. 655

4.53.10. INFORMACIó 8

Proposta de resolució sobre el Consorci per 
a la Normalització Lingüística
Tram. 250-01663/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: GP CiU (reg. 121060).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 23.07.2015; 09:30 h.

4. INFORMACIÓ

4.53. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES

4.53.10. SESSIONS INFORMATIVES 
I COMPAREIXENCES DE 
MEMBRES DEL GOVERN

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb la vicepresidenta del Go-
vern sobre els objectius del seu departa-
ment
Tram. 355-00235/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 65, tinguda el 15.07.2015, DSPC-C 778.

Sessió informativa de la Comissió d’Afers 
Institucionals amb la consellera de Governa-
ció i Relacions Institucionals sobre els ob-
jectius del seu departament
Tram. 355-00236/10

Acord de tenir la sessió informativa

Adoptat per la Comissió d’Afers Institucionals, en la 
sessió 65, tinguda el 15.07.2015, DSPC-C 778.

4.53.15. SESSIONS INFORMATIVES I 
COMPAREIXENCES D’AUTORITATS, DE 
FUNCIONARIS I D’ALTRES PERSONES

Compareixença dels parlamentaris cata-
lans a l’assemblea parlamentària del Consell 
d’Europa davant la Comissió d’Acció Exteri-
or, Unió Europea i Cooperació per a informar 
sobre l’activitat de l’organització i l’aplicació 
dels convenis relatius als aspectes que són 
competència de la Generalitat
Tram. 357-01426/10

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 29 de la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tinguda 
el 17.07.2015, DSPC-C 787.
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Sessió informativa de la Comissió d’Acció 
Exterior, Unió Europea i Cooperació amb el 
president de l’Institut Català Internacional 
per la Pau per a presentar l’informe de les 
activitats del 2014
Tram. 359-00025/10

Substanciació

Sessió informativa feta en la sessió 29 de la Comissió 
d’Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació, tinguda 
el 17.07.2015, DSPC-C 787.

4.90. RÈGIM INTERIOR

4.90.10. CÀRRECS I PERSONAL

Concurs per a proveir temporalment un lloc 
de treball de tècnic o tècnica d’imatge i so 
del Departament de Comunicació del Parla-
ment de Catalunya
Tram. 501-00002/10

Convocatòria
Acord: Mesa del Parlament, 21.07.2015

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de 
juliol de 2015, convoca un concurs per a proveir tem-
poralment un lloc de treball de tècnic o tècnica d’imat-
ge i so del Departament de Comunicació del Parla-
ment de Catalunya (grup C1, nivell 8), d’acord amb el 
que estableixen els articles 49, 50, 57 i 58 dels Estatuts 
del règim i el govern interiors del Parlament de Cata-
lunya i la normativa corresponent sobre la funció pú-
blica de la Generalitat de Catalunya.

Les funcions assignades al lloc de treball convocat 
consisteixen a col·laborar amb el personal de l’Àrea de 
l’Audiovisual en la gestió de la producció audiovisual 
de les sessions i altres actes públics del Parlament i 
en la supervisió de totes les instal·lacions tècniques del 
Departament.

Bases

1. Requisits de participació

1.1. Per a ésser admesos en el concurs, els aspirants 
han de complir els requisits següents: 

a) Tenir entre setze i seixanta-cinc anys.

b) Tenir la nacionalitat espanyola o ésser nacionals 
d’un estat membre de la Unió Europea.

c) Tenir el títol de batxillerat superior, BUP, batxille-
rat LOGSE, formació professional de segon grau o un 
altre d’equivalent.

d) No estar inhabilitats per sentència ferma per a 
l’exercici de les funcions públiques ni haver estat sepa-
rats mitjançant un expedient disciplinari del servei de 
qualsevol administració pública. Els aspirants que no 
tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar, mit-
jançant una declaració jurada o promesa, que no estan 
sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal 
que els impedeixi l’accés a la funció pública en llur 
estat d’origen.

e) Tenir la capacitat física i psíquica necessària per a 
exercir les funcions pròpies del lloc convocat.

f) Tenir el certificat de coneixements orals i escrits 
de la llengua catalana de nivell de suficiència (C1) de 
la Direcció General de Política Lingüística o un al-
tre d’equivalent. En el cas que els aspirants no tinguin 
el certificat acreditatiu corresponent, l’òrgan quali-
ficador avaluarà aquests coneixements amb una pro-
va amb relació al lloc de treball convocat, després de 
l’elaboració de la proposta d’admesos i exclosos a què 
fa referència la base 5.2.

1.2. Tots els requisits generals i específics que esta-
bleix la base 1.1 s’han de complir el darrer dia del ter-
mini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar 
complint fins a la data de la presa de possessió del lloc 
de treball.

2. Sol·licituds i documentació

2.1. El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 
dia 1 de setembre de 2015 i fineix el dia 14 de setem-
bre de 2015, ambdós inclosos. Tothom qui complei-
xi els requisits de la base 1 i vulgui prendre part en 
aquest concurs ha de presentar al Registre del Parla-
ment de Catalunya, dins del termini esmentat, la docu-
mentació següent: 

a) Una sol·licitud de participació adreçada a la Direc-
ció de Govern Interior, que s’ha de formalitzar en un 
model normalitzat els exemplars del qual són a dispo-
sició de les persones interessades al Servei d’Identifi-
cació del Parlament de Catalunya, i també poden ésser 
impresos des de la pàgina web http://www.parlament.
cat/web/actualitat/concursos-oposicions.

b) Una fotocòpia confrontada del document oficial 
d’identitat o, en el cas de no tenir la nacionalitat espa-
nyola, d’un document oficial acreditatiu de la persona-
litat.

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

d) La documentació acreditativa de la titulació reque-
rida i dels mèrits al·legats, els quals han d’ésser valo-
rats per la comissió tècnica d’avaluació d’acord amb el 
barem que estableix la base 6.
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e) Els certificats de serveis prestats expedits pels òr-
gans competents en matèria de personal de l’adminis-
tració o institució corresponent.

f) Una fotocòpia confrontada de la documentació 
acreditativa de tenir el certificat de coneixements orals 
i escrits de la llengua catalana de nivell de suficièn-
cia (C1) de la Direcció General de Política Lingüística, 
o un altre d’equivalent, d’acord amb el que estableix 
l’Ordre VCP/233/2010, del 12 d’abril, de modificació 
de l’Ordre VCP/491/2009, del 12 de novembre, per la 
qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i cer-
tificats equivalents als certificats de coneixements de 
català de la Secretaria de Política Lingüística, per a 
restar exempts, si escau, de fer la prova de coneixe-
ments de llengua catalana.

2.2. El fet de no presentar el currículum implica que 
l’òrgan qualificador 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 i només es tenen en compte els mè-
rits al·legats i justificats dins aquest termini.

3.2. Els mèrits s’han d’acreditar documentalment amb 
els certificats corresponents.

3.3. Els certificats a què fa referència l’apartat 3.2 han 
d’ésser expedits per: 

a) La Direcció de Govern Interior, en el cas de mèrits 
referits a llocs de treball de l’Administració del Parla-
ment de Catalunya.

b) L’òrgan competent en matèria de personal, en el 
cas de mèrits referits a llocs de treball en institucions 
públiques diferents del Parlament de Catalunya o en 
l’àmbit de l’empresa privada.

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

4. Comissió tècnica d’avaluació

La comissió tècnica d’avaluació és formada per: 

a) El director de Govern Interior.

b) El cap del Departament de Comunicació.

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 convocat.

5. Procediment d’actuacions

5.1. Una vegada transcorregut el termini de presenta-
ció de sol·licituds, la Direcció de Govern Interior ha 
d’elaborar i fer pública, d’acord amb el que establei-

xen les bases 5.5 i 5.6, en el termini de quinze dies, la 
llista d’admesos i exclosos, amb la indicació de si res-
ten exempts o no de fer la prova de llengua catalana, i 
també dels motius d’exclusió, si escau.

5.2. La comissió tècnica d’avaluació, en el termini de 
cinc dies a comptar de la publicació de la llista d’ad-
mesos i exclosos, ha de fer públics el dia, l’hora i el 
lloc per a fer la prova o les proves de coneixements 
orals i escrits de llengua catalana de nivell de sufici-
ència (C1) 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 pú-
blica d’acord amb el que estableixen 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 que estableix 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. Als efectes del còmput dels terminis d’aquesta 
convocatòria, el mes d’agost es considera inhàbil.

5.5. La comissió tècnica d’avaluació, en el termini d’un 
mes a comptar de la publicació de la llista d’admesos i 
exclosos, 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.

5.6. Totes les comunicacions i les notificacions deriva-
des d’aquesta convocatòria s’han de fer públiques en 
el tauler d’anuncis del Parlament, i també en la pàgina 
web del Parlament (http://www.parlament.cat/web/ac-
tualitat/concursos-oposicions), sens perjudici de la pu-
blicació en el butlletí oficial que estableixin aquestes 
bases.

5.7. Les qualificacions de les proves i de la fase de con-
curs es fan públiques al tauler d’anuncis del Parlament 
de Catalunya, als efectes del que estableix l’article 
59.6.b de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novem-
bre, del règim jurídic de les administracions públiques 
i del procediment administratiu comú, modificat per 
la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener. Amb aquesta 
publicació es considera feta la notificació corresponent 
a les persones interessades i s’inicien els terminis per 
als possibles recursos.

6. Valoració de mèrits i capacitats

Els aspirants han d’incloure en la sol·licitud els docu-
ments a què fa referència la base 2.1.b, c, d, e, i f. Els 
mèrits i les capacitats acreditats pels aspirants han 
d’ésser valorats per la comissió tècnica d’avaluació en 
dues fases eliminatòries. Per passar a la segona fase 
s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 30 punts en la 
primera fase, i per a superar el concurs s’ha d’obtenir 
una puntuació mínima de 45 punts en el conjunt de les 
dues fases, segons els criteris i els barems següents: 
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6.1. Primera fase. Valoració de mèrits

a) Experiència laboral

Per l’experiència laboral, en funció de la permanència 
en cada lloc de treball i atenent en tot cas la simili-
tud entre el contingut tècnic i l’especialització de les 
tasques acomplertes, d’una banda, i els de les tasques 
pròpies del lloc de treball convocat, de l’altra; la pro-
ximitat funcional o sectorial de les àrees en què els 
concursants prestin o hagin prestat serveis respecte a 
l’àrea de destinació; la proximitat de nivell, si escau, 
entre el lloc d’origen i el de destinació, i especialment 
l’experiència en realització i edició de vídeo i àudio 
i en la instal·lació, manteniment preventiu i correctiu 
i operació de sistemes de conferència i votació elec-
trònica, equipament broadcast (cadenes de càmera, 
mescladors, transport de senyals, suports i solucions 
d’enregistrament i arxiu entre d’altres), equipament 
d’àudio (microfonia, mescladors d’àudio, reforç so-
nor i enregistrament entre d’altres), equipament d’il-
luminació d’actes i equipament i solucions de projec-
ció: fins a 35 punts.

b) Antiguitat

Pel temps de serveis prestats, atenent els grups, els ni-
vells i les categories en què s’hagin prestat: fins a 5 
punts. Es computen els serveis efectivament prestats i 
reconeguts a l’empara de la Llei de l’Estat 70/1978, del 
26 de desembre, de reconeixement de serveis previs 
en l’Administració pública, i les disposicions concor-
dants, tenint en compte que el temps de serveis pres-
tats simultàniament només es pot computar una vega-
da. Els serveis efectivament prestats en el Parlament 
puntuen el doble que els prestats en altres administra-
cions.

c) Formació i perfeccionament

Per l’assistència a cursos de formació i perfecciona-
ment que tinguin per objecte matèries, tècniques o 
procediments directament relacionats amb les funci-
ons pròpies del lloc de treball convocat, en funció de 
la utilitat dels dits cursos ponderada de manera rao-
nable amb relació a llur dificultat tècnica i, si escau, a 
llur durada: fins a 25 punts.

d) Titulacions acadèmiques 

Per les titulacions acadèmiques oficials, inclosos els 
mestratges, els postgraus i els títols propis emesos per 
les universitats, si són rellevants per al lloc de treball 
convocat, en funció dels coneixements requerits, la 
competència i l’especialització d’aquest lloc: fins a 5 
punts.

En cap cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de 
nivell inferior que siguin necessàries per a assolir-ne 
d’altres de nivell superior que es pugin al·legar com a 
requisit o com a mèrit.

6.2. Segona fase. Entrevista 

6.2.1. Mitjançant l’entrevista s’han de comprovar i va-
lorar la competència i la capacitació de l’aspirant a 
partir dels mèrits establerts a la convocatòria i al·legats 
per aquest, i, en conseqüència, s’ha de determinar la 
seva adequació al lloc de treball.

6.2.2. Es pot demanar als aspirants que exposin llurs 
criteris respecte als continguts funcionals del lloc de 
treball convocat i llurs propostes de millora.

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

6.2.4. La comissió tècnica d’avaluació té la facultat de 
convocar personalment els candidats, en els casos en 
què ho consideri convenient, per a aclarir punts dubto-
sos o qualsevol altre aspecte de la documentació que 
hagin aportat.

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 el nomenament com a interina de la 
persona proposada.

7.2. Si es produeix empat en la puntuació global, s’ha 
de dirimir a favor de l’aspirant que hagi obtingut la 
puntuació més alta en la valoració dels mèrits de la 
primera fase. Si l’empat persisteix, s’ha de dirimir a 
favor de l’aspirant que hagi obtingut la puntuació més 
alta en la segona fase. Si l’empat encara persisteix, s’ha 
de dirimir a favor de l’aspirant que hagi obtingut la 
puntuació més alta segons l’ordre dels apartats de la 
base 6.

7.3. El concurs pot ésser declarat desert.

8. Terminis d’incorporació i de presa de possessió

8.1. La proposta de contractació es notifica a la perso-
na proposada perquè, en el termini de deu dies hàbils a 
comptar de la data de recepció de la notificació, aporti 
els següents documents acreditatius dels requisits que 
estableix la base 1: 

a) Els documents acreditatius de complir els requisits 
fixats per les lletres a i b.

b) La declaració de complir el requisit fixat per la lle-
tra d.

c) El certificat mèdic acreditatiu de complir el requisit 
fixat per la lletra e.

d) L’original o una fotocòpia confrontada de la titula-
ció exigida com a requisit per la lletra c, o del resguard 
acreditatiu d’haver-ne satisfet els drets d’expedició o 
de col·legiació.

8.2. Una vegada comprovada la conformitat de tots els 
documents presentats, la Mesa del Parlament aprova el 
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nomenament interí de la persona proposada com a tèc-
nic o tècnica d’imatge i so del Departament de Comu-
nicació del Parlament de Catalunya. Aquest acord s’ha 
de fer públic i s’ha de notificar a la persona interessa-
da, la qual disposa d’un termini de deu dies hàbils, des 
que se li notifica el nomenament, per a prendre posses-
sió. Si es produeix cap defecte en la documentació que 
n’impedeixi el nomenament o bé la persona proposada 
no pren possessió en el termini establert, la Mesa del 
Parlament la pot substituir pel candidat o candidata 
aprovat que la segueixi en puntuació en la qualificació 
del Tribunal, d’acord amb el que estableix la base 5.

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 inter-
posar un recurs potestatiu de reposició davant la Me-
sa del Parlament en el termini d’un mes a comptar de 
la publicació o la notificació, o directament un 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 la notificació, 
de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa ad-
ministrativa.

9.2. Contra els actes de tràmit de la comissió tècni-
ca d’avaluació que decideixin directament o indirecta-
ment el fons de l’assumpte, que determinin la impossi-

bilitat de continuar el procés selectiu o que produeixin 
indefensió o un perjudici irreparable a drets o interes-
sos legítims, les persones interessades poden interpo-
sar un recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament en 
el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publi-
cació dels dits actes al tauler d’anuncis del Parlament.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general

Nomenament de l’òrgan qualificador
Acord: Mesa del Parlament, 21.07.2015

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 21 de 
juliol de 2015, vist l’informe del director de Govern 
Interior i de conformitat amb la base quarta del da-
munt dit concurs, ha designat per tal de formar part de 
la comissió tècnica d’avaluació el director de Govern 
Interior, Xavier Muro i Bas, el cap del Departament de 
Comunicació, Josep Escudé i Pont i en representació 
del personal, Blai Lliso i García.

Palau del Parlament, 21 de juliol de 2015

Imma Folchi i Bonafonte
Secretària general
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