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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 el reconeixement dels drets de les
persones LGTBI
250-01420/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 78281 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 05.10.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 78281)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació

b. Garantir el dret de filiació de les parelles de dones en igualtat de condicions
a les parelles mixtes.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació

g. Instar al Govern d’Espanya perquè elabori una regulació extraordinària per a
les persones migrants, refugiades o sol·licitants d’asil LGTBI que actualment pateixen una vulneració de drets humans fonamentals.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla d’igualtat per a la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
250-01421/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 78284 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 05.10.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 78284)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1

1. Aprovar, abans de finalitzar l’any 2020, el Pla d’Igualtat per als mitjans de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació del punt 2

Iniciar els treballs, abans de finalitzar el segon semestre del 2020, per elaborar
un protocol per a la prevenció, detecció i actuació davant l’assetjament sexual als
mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre l’abordatge de nous brots de Covid-19
250-01425/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 78180 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 06.10.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 78180)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 1

D’acord amb el Pla de control de transmissió de la Covid-19 a Catalunya presentat el passat 28 de juliol, fer efectives les mesures necessàries contingudes en el Pla
per actuar davant possibles rebrots mitjançant la xarxa de detecció epidemiològica,
la implicació i la col·laboració dels ens locals, la realització del tipus de tests més
adequats d’acord amb la situació per a tallar la cadena de contagis, l’increment del
nombre d’hotels l’habilitació dels espais medicalitzats coordinats amb cada hospital
de Catalunya i amb els Ajuntaments, la disponibilitat d’estoc necessari de material i
equipament hospitalari d’acord amb els protocols d’actuació realitzats pels experts
del Departament de Salut per al sector sanitari, sociosanitari i residencial.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

Endegar les actuacions que preveu el pla per enfortir l’atenció primària mitjançant els recursos necessaris (humans, materials, econòmics i estructurals) que permeti, a curt termini la gestió de la Covid-19, i a llarg termini millorar l’accessibilitat,
millorar els processos, augmentar la resolució i atendre bé la cronicitat, incorporant
més professionals i enfortint el rol assistencial.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3

Reforçar la coordinació entre l’atenció primària de salut, les persones destinades
al rastreig de la xarxa de salut pública i els ajuntaments.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació del punt 4

Articular, a través del Pla de control de transmissió de la Covid-19 a Catalunya,
en coordinació amb el món local, les sinèrgies necessàries que permetin adoptar les
mesures de forma consensuada i conèixer la situació epidemiològica en tot moment.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació del punt 5

Garantir la disponibilitat dels recursos que necessiti el sistema sanitari per fer
front a noves ones epidèmiques o emergències de salut pública: materials sanitaris,
proves clíniques, equips de protecció per als serveis sanitaris i les residències, tal
que puguin protegir els serveis essencials.
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Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (6)
De modificació del punt 6

Disposar de plans específics, com pugui ser el Pla de control de transmissió de
la Covid-19 a Catalunya, que garanteixin l’abordatge dels brots de coronavirus amb
el suport i la implicació dels Ajuntaments en la gestió.
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (7)
De modificació del punt 7

Instar al govern de l’Estat per a que faci efectiva la disponibilitat del superàvit
que disposen els municipis que els permeti la implementació de mesures de prevenció de la Covid-19 i la protecció dels serveis públics locals.
Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (8)
De modificació del punt 8

Impulsar el Pla de control de transmissió de la Covid-19 a Catalunya mitjançant
la col·laboració interdepartamental, amb el món local i principals agents socials,
fent efectives les mesures de contingència de caràcter local davant la detecció de
nous brots de la Covid-19 que articulin un conjunt d’elements essencials a activar
per garantir la salut i la qualitat de vida de la ciutadania, sobretot la dels col·lectius
vulnerabilitats per aquesta situació sobrevinguda.

Proposta de resolució sobre la declaració del flamenc com a Bé
d’Interès Cultural
250-01432/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 78287 / Admissió a tràmit: Mesa de la CCMA, 06.10.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 78287)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació de refosa dels punts 1, 2 i 3

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a, que en el marc
dels programes culturals dels mitjans de comunicació públics a Catalunya els seus
responsables puguin valorar la difusió de la història del flamenc a Catalunya i en
promoguin el foment i el coneixement dels artistes de flamenc tant els que han format part de la història del flamenc català com els que actualment porten a terme la
seva activitat, així com les activitats d’escoles i acadèmies que desenvolupen la pedagogia del ball i de la música flamenc.
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Proposta de resolució de rebuig de l’acord per a l’enviament d’aigua
de l’Ebre al nord de la Conca de Barberà i sobre la recerca d’una
solució basada en els principis de la nova cultura de l’aigua
250-01445/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 78202 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 06.10.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 78202)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició d’un nou punt

2. Manifesta el seu compromís ferm amb la Nova Cultura de l’Aigua.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 3

3. Continuar buscant i treballant per implementar solucions alternatives per a totes les poblacions amb necessitat d’abastament que es basin i respectin els principis
de la Nova Cultura de l’Aigua.

Proposta de resolució sobre l’aturada d’un projecte de construcció a
la zona de Bellafosca, a Palamós
250-01448/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 78203 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 06.10.2020
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 78203)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió i addició al punt 2

2. Rebutjar Valorar la proposta de l’Ajuntament de Palamós de rebaixar les exigències del Pla Director de la Generalitat sobre sòls no sostenibles de la Costa Brava, que reclama que afecti només a edificis públics, i no als privats.

3.10.25. Propostes de resolució
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3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’emergència
educativa i la planificació del curs escolar 2020-2021
302-00234/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 78963; 78977 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.10.2020
GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 78963)

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Martín Eusebio Barra López, diputat del Grup
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’emergència educativa i la planificació del curs escolar
2020-2021 (tram. 302-00234/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un paràgraf al punt 6

6. Garantir el desplegament efectiu i la implementació del Decret 150/2017, de
17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu
inclusiu, reforçant la dotació de personal docent i no docent per reforçar l’atenció
educativa a l’alumnat amb necessitats de suport educatiu i vetllar perquè aquests no
se separin del seu grup estable, comprometent així avenços en matèria d’inclusivitat
als centres educatius ordinaris, tot garantint el manteniment dels centres d’educació
especial.
Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Martín Eusebio Barra López, diputat, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 78977)

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’emergència educativa i la planificació del curs escolar 2020-2021 (tram. 302-00234/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

1. Treballar per reduir de manera progressiva les ràtios a les aules tant a la primària com a l’ESO.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2. Incrementar la freqüència de les substitucions per donar resposta eficient a les
necessitats de professorat dels centres.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició

3. Proveir al conjunt de centres del Servei d’Educació de Catalunya dels materials de protecció necessaris o el seu equivalent econòmic, en tot moment per afrontar amb les màximes garanties de seguretat i de prevenció el curs escolar, d’acord
amb les recomanacions de les autoritats sanitàries.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

4. Posar a disposició de l’alumnat mancat de connectivitat o equipament informàtic, des de l’etapa d’infantil fins a secundària, el material necessari per poder
continuar el seu procés d’aprenentatge en episodis de quarantena o nous confinaments durant aquest curs escolar, d’acord amb les dates marcades als plecs de contractació.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició

5. Reclamar a l’Estat o a les institucions corresponents que habilitin un fons pels
ajuntaments amb els recursos suficients per afrontar les despeses extraordinàries en
els edificis de titularitat municipal vinculades amb la garantia d’una tornada segura
a les escoles en un context de pandèmia, com els sobrecostos derivats del necessari
increment del servei de neteja i desinfecció de les escoles o el reforçament de personal per assegurar un correcte desenvolupament de les entrades i sortides dels centres
educatius, entre d’altres.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

7. Garantir que aquells centres que han decidit eliminar la 6a hora d’acord amb
el seu consell escolar, la recuperaran el curs vinent.
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

9. Recuperar la seva coresponsabilitat en el finançament d’un terç del cost total
de la plaça d’escola bressol i retornar als ajuntaments la integritat del deute pendent, d’acord amb allò que estableix la Llei 5/2020 de Mesures d’acompanyament
als Pressupostos.
Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

10. Garantir la prestació del servei de menjador escolar durant el proper curs escolar, als alumnes beneficiaris d’ajuts individuals de menjador, també en situació de
quarantena o aïllament de l’alumne/a o de confinament del centre.
Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

13. Presentar a la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública del
Parlament de Catalunya, en un període màxim de quatre mesos, un mapa amb les
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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mancances infraestructurals en matèria de connectivitat dels centres educatius del
conjunt del territori i un pla per a solucionar-les.
Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la regularització
de persones immigrants
302-00236/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 78970; 78973; 78974; 78981 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.10.2020
GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 78970)

A la Mesa del Parlament

Susanna Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en
Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la regularització de persones immigrants (tram. 302-00236/12).
Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una nova lletra al punt 2

k) Vetllar i garantir que tots els municipis compleixen les directrius de la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional d’estadística
i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la que es dicten
instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal, assegurant els drets mes bàsics als nostres ciutadans i posar fi a les limitacions arbitràries.
Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una nova lletra al punt 2

l) Ampliar l’oferta de classes de llengua en català i castellà, especialment en horaris de caps de setmana, per facilitar l’assistència de les treballadores de la llar
internes, tal i com es fa actualment l’Ajuntament de Barcelona.
Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una nova lletra al punt 2

m) Garantir l’accés universal als recursos del SOC, incloent a les persones immigrades en situació irregular.
Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició nou punt 3

3. El Parlament de Catalunya constata la necessitat d’emplaçar als Ajuntaments
de Catalunya a revisar els procediments d’empadronament i adaptar-los a la normativa vigent, per tal de facilitar el registre del Padró a tot resident del municipi, i a
no implementar mesures administratives restrictives d’aquest dret.
Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu GP CatECP
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 78973)

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la regularització de persones immigrants (tram. 302-00236/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
D’addició a la lletra c del punt 1

Agilitzar i accelerar els tràmits de reconeixement de les titulacions universitàries
i no universitàries adquirides a l’estranger amb especial atenció a les dels àmbits
professionals de l’assistència social i sanitària.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
D’addició a la lletra e del punt 1

Reduir, durant el 2020 i el 2021, el termini d’estada requerit per a l’accés a l’arrelament social a un any i el de l’oferta de contracte a tres mesos.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
De modificació de la lletra g del punt 1

Donar instruccions abans del 21 d’octubre a les subdelegacions del govern per tal
que acceptin els informes 03 (RLOEX informe d’esforç d’integració) per a valorar
la renovació de les autoritzacions de residència dels joves migrats sols majors d’edat
que han estat tutelats, sota guarda o altra forma de protecció del sistema de protecció de la infància i adolescència evitant les denegacions massives a les que ens està
portant la darrera jurisprudència del Tribunal Suprem.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya
D’addició a la lletra b del punt 2

Impulsar un programa de difusió i sensibilització entre els agents econòmics que
puguin fer contractes de treball i la ciutadania per al coneixement i implementació
del procediment de l’arrelament social per accedir a la regularitat administrativa.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’una nova lletra k al punt 2

Fer les gestions polítiques i executives necessàries per a garantir que tots els
ajuntaments compleixin el Reial decret 1690/1986, de l’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, per a fer
efectiva l’obligació que té tothom d’inscriure’s al padró del municipi on resideixi habitualment, davant la negativa d’alguns ajuntaments a permetre l’empadronament
d’algunes persones, impedint-los així l’accés a drets fonamentals que els són inherents i agreujant llur vulnerabilitat.
Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 78974)

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, i Susana
Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que
estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes
a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la regularització de persones immigrants (tram. 302-00236/12).
Enmienda 1
GP de Ciutadans
De modificación y supresión al punto 1.a y 1.b, que quedaría redactado de la
siguiente manera

a) regularitzar administrativament, de forma urgent, a les més de 600.000. persones que es traben en situació irregular a I’Estat espanyol aprofitant els mecanismes
existents i fent les modificacions reglamentaries oportunes. Donar suport a iniciatives d’entitats sense finalitat de lucre que tinguin com a objectiu millorar les infraestructures d’acollida i facilitar la inserció de sol·licitants d’asil i refugiats, fent un
seguiment actiu de les seves necessitats i atenent a la situació excepcional provocada per la pandèmia de la Covid-19.
b) habilitar un mecanisme especial pera l’accés a l’autorització de residencia i
treball a les persones amb experiencia en els treballs de les cures que puguin contribuir a la recuperació deis serveis socials i sanitaris. Sensibilitzar el sector privat
sobre la necessitat d’abordar mesures integradores en els procediments de contractació en les empreses i de la necessitat de contractació, per la situació d’excepcionalitat per la pandèmia de la Covid-19, de personal addicional en el sector del treball
de les cures, promovent la possibilitat de contractar persones immigrants que comptin amb experiència en els treballs de les cures.
Enmienda 2
GP de Ciutadans
De adición al punto 2.a que quedaría redactado de la siguiente manera

a) Executar un Pla de Xoc per a una sortida de la crisi amb igualtat que reculli, entre d’altres, mesures de suport als processos de regularització dins l’àmbit de les seves
competències, i remetre al Parlament un informe, abans del 31 de desembre de 2020,
sobre les propostes, mesures implementades i pressupost del referit Pla de Xoc.
Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA
CONSTITUENT (REG. 78981)

A la Mesa del Parlament

Carles Riera Albert, representant, Natàlia Sànchez Dipp, diputada del Subgrup
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb
el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la regularització
de persones immigrants (tram. 302-00236/12).
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Esmena 1
SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou punt 2.k

k) Crear en el termini de sis mesos l’Observatori del Padró a Catalunya amb l’objectiu d’establir mecanismes de control sobre els ajuntaments.
Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2020
Carles Riera Albert, representant; Natàlia Sànchez Dipp, diputada, SP CUP-CC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs
escolar 2020-2021
302-00237/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 78221; 78976 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.10.2020
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 78221)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs escolar 2020-2021 (tram.
302-00237/12).
Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 1

1. Prioritzar la comunitat educativa en la realització de PCR o proves alternatives, amb caràcter universal, sempre sota criteris epidemiològics.
Palau del Parlament, 28 de setembre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 78976)

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs escolar 2020-2021 (tram. 302-00237/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició

1. Realitzar test ràpids o PCR a tot el professorat i al personal no docent quan
aquests siguin considerats contacte estret per les unitats de vigilància epidemiològica per garantir la seguretat en els centres educatius.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

2. Seguir assumint la defensa jurídica del seu personal per actuacions derivades
de l’exercici legítim de les seves funcions.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

3. Assignar a tots els centres educatius una persona de referència del seu centre
sanitari per tal de resoldre o vehicular dubtes relatius al coronavirus.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

5. Treballar per reduir de manera progressiva les ràtios a les aules tant a la primària com a l’ESO.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

6. Establir de forma clara un currículum competencial per seguir treballant de
manera progressiva després del confinament.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

7. Establir de forma clara la continuïtat dels aprenentatges i els criteris d’avaluació fonamentals en cas de confinament derivat d’un contagi incontrolat per Covid-19.
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

9. Oferir formació digital al professorat i de les famílies.
Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

10. En el cas de germans bessons en un mateix curs amb més d’un grup, optar
perquè tots dos vagin a la mateixa classe si així ho decideix el centre.
Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

11. Garantir el subministrament de mascaretes FFP2 i/o pantalles facials protectores per al personal que pel lloc que ocupen o que per la seva especial sensibilitat a
la Covid-19 ho puguin requerir. També se’n proporcionaran, d’acord amb l’actualització del nou Protocol de casos amb símptomes compatibles amb la Covid-19, quan
l’alumne no pugui dur mascareta.
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Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i addició

12. Garantir l’estanqueïtat i l’estabilitat dels grups estables a educació infantil,
educació primària, educació secundària obligatòria i post obligatòria per tal de preservar la capacitat de traçabilitat.
Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició

14. En els centres d’educació especial o especialitzada en els que sigui necessari
el contacte físic, garantir la periodicitat de les proves PCR sempre que sigui necessari i sota criteri clínic.
Esmena 12
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

15. Garantir l’accessibilitat a la comunicació efectiva a l’alumnat que presenti necessitats educatives especials, particularment durant el període que l’ús de la
mascareta sigui obligatòria.
Esmena 13
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

16. Garantir l’accés a les beques menjador a tot l’alumnat que compleixi els requisits fixats a les bases de la convocatòria.
Esmena 14
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

17. Fer efectiu el «Pla de rescat de les llars d’infants privades» per compensar
les pèrdues ocasionades pel tancament obligat dels centres durant l’estat d’alarma.
Esmena 15
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició

18. Vetllar perquè tota la documentació Covid-19 subministrada estigui disponible en els tres idiomes oficials de Catalunya i perquè sigui accesible a totes les famílies de la comunitat educativa.
Esmena 16
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

19. Vetllar pel manteniment dels sistemes de climatització i ventilació adequada
als centres educatius.
Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació i les
condicions sociolaborals del treball autònom
302-00238/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 78967 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.10.2020
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER
CATALUNYA (REG. 78967)

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eduard Pujol i
Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que
estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ocupació i les condicions sociolaborals del treball autònom (tram. 302-00238/12).
Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 1

1. Impulsar un pla d’ajudes específic per als treballadors autònoms, amb dotació
pressupostària suficient, amb l’objectiu d’ajudar-los a que puguin salvar el seu negoci davant la situació de crisi sanitària.
Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 2

2. Establir els protocols necessaris sempre garantint les mesures de seguretat
pels professionals i per la ciutadania per a que un cop la situació epidemiològica ho
permeti puguin reprendre la seva activitat totes aquelles activitats que encara no ho
han pogut fer o ho han fet de manera molt condicionada, com el sector de l’oci, la
cultura, l’hostaleria o el comerç.
Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 3

3. Instar al Govern de l’Estat a vetllar per a la conciliació familiar com a principi
garant de la igualtat i donar cobertura per mitjà d’una baixa per incapacitat temporal a les persones treballadores amb filles i fills menors en edat d’escolarització
obligatòria en el cas que hagin de romandre fora de l’escola per quarantena.
Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 4

4. Implementar un pla de lluita contra la morositat de les administracions públiques que contempli la posada al dia dels pagaments de forma immediata en tots els
ens que depenen de la Generalitat, així com de la mateixa Generalitat. En aquest
sentit, per les factures de la Generalitat i dels ens que depenen de la Generalitat, el
termini de pagament de les mencionades factures no serà superior als 30 dies.
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Esmena 5
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 5

5. Continuar impulsant i potenciar les línies de suport al treball autònom que el
Grup Institut Català de Finances té actives per aportar liquiditat i ajudar a mitigar
els efectes de la pandèmia en els treballadors i les treballadores autònomes.
Esmena 6
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 7

7. Seguir impulsant la formació específica per a autònoms, d’acord amb les necessitats del col·lectiu.
Esmena 7
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 8

8. Promoure cursos de formació online destinats a treballadors autònoms i també a aquells que es plantegin ser-ho.
Esmena 8
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 10

10. Impulsar una reorientació dels tràmits i gestions del SOC que abordi:
a. La modernització i adaptació a les noves tecnologies que permeti millorar
l’acompanyament al treballador al llarg de tota la seva carrera professional.
b. Estudiar, conjuntament amb el Consell Català del Treball Autònom, la creació
d’una Oficina Específica del Treballador Autònom.
c. Revisar els sistemes d’itineraris personalitzats.
d. Revisar els sistemes de reorientació.
e. Revisar els sistemes de formació.
Esmena 9
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 11

11. Dotar de recursos a la Inspecció Laboral per a que pugui:
a. Realitzar una activitat informativa mitjançant l’emissió de criteris tècnics i
tríptics sobre les funcions de la Inspecció per a que puguin ser coneguts per treballadors, empreses i autònoms.
b. Col·laborar amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social que depèn del Ministeri de Treball i Economia Social en la detecció de falsos autònoms.
Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2020
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat, portaveus
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la defensa de
les institucions i l’autogovern
302-00239/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 78980 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.10.2020
GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 78980)

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la defensa de les
institucions i l’autogovern (tram. 302-00239/12).
Esmena 1
GP Republicà
D’addició

4. Condemna la intervenció i les pressions per part de l’Estat espanyol sobre el
Parlament, absolutament incompatible amb el principi de separació de poders, i la
censura dels debats parlamentaris, així com la repressió judicial exercida sobre els
membres de la Mesa d’aquesta legislatura i de l’anterior, especialment l’empresonament de la Molt Honorable Presidenta Carme Forcadell per permetre el lliure debat
parlamentari a la cambra.
Esmena 2
GP Republicà
D’addició d’un nou punt

11. Defensa les institucions pròpies com a eines per impulsar les polítiques públiques necessàries, al servei de la ciutadania, i com a element essencial d’impuls
de l’independentisme per a assolir la plena sobirania amb la República catalana.
Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs
escolar 2020-2021
302-00240/12
RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT
Reg. 78419 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.10.2020

A la Mesa del Parlament

Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, comunica a la Mesa del Parlament que ha
advertit l’errada següent en la moció subsegüent a una interpel·lació (tram. 30200240/12) presentada el i amb número de registre 76487.
A

On hi diu:
«6. Reduir les ràtios a un màxim de 10 en l’educació infantil, en les escoles bressol de 10 en els grups de 2-3 anys, de 6 en els grups de 1-2 anys, i de 4 als grups de
lactants. I a un màxim de 15 a primària i secundària i a la resta de nivells educatius,
amb el compromís d’un màxim de 20 un cop superada la pandèmia.»
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Hi ha de dir:
«6. Reduir les ràtios a un màxim de 10 en l’educació infantil, en les escoles bressol de 10 en els grups de 2-3 anys, de 6 en els grups de 1-2 anys, i de 4 als grups de
lactants. I a un màxim de 15 a primària i secundària i a la resta de nivells educatius,
amb el compromís d’un màxim de 20 un cop superada la pandèmia, blindant la matrícula viva en els centres d’alta complexitat.»
B

On hi diu:
«7. Augmentar el personal docent per tal de garantir aquesta reducció de ràtios, la
inclusió escolar en tots els centres, i els grups estables en tots els cursos i cicles. Augmentar el personal educatiu especialista, complementari i auxiliar (pedagogues, psicòlogues, educadores socials, integradores socials, monitores, infermeres), en les plantilles
del centre, per tal de garantir la inclusió, l’atenció a la diversitat i a les necessitats educatives especials, així com a les situacions psico-socials dels alumnes que requereixin un
especial suport, i el seguiment i abordatge sanitaris de la Covid-19.»
Hi ha de dir:
«7. Augmentar el personal docent per tal de garantir aquesta reducció de ràtios,
la inclusió escolar en tots els centres ordinaris públics des d’un currículum basat en
el Disseny Universal per a l’Aprenentatge (DUA), i els grups estables en tots els cursos i cicles. Augmentar el personal educatiu especialista, complementari i auxiliar
(pedagogues, psicòlogues, educadores socials, integradores socials, monitores, infermeres, fisioterapeutes i auxiliars), en les plantilles del centre, per tal de garantir
la inclusió, l’atenció a la diversitat i a les necessitats educatives especials, així com
a les situacions psico-socials dels alumnes que requereixin un especial suport, i el
seguiment i abordatge sanitaris de la Covid-19.»
C

On hi diu:
«13. Garantir el servei de menjador i de beques menjador per a tot l’alumnat de
tots els cursos i cicles, també en cas de confinament, en els mateixos centres escolars, en equipaments complementaris o en els domicilis familiars.»
Hi ha de dir:
«13. Garantir el servei de menjador i de beques menjador per a tot l’alumnat sota
el llindar de la pobresa de tots els cursos i cicles, també en cas de confinament, en
els mateixos centres escolars, en equipaments complementaris o en els domicilis
familiars.»
Palau del Parlament, 28 de setembre de 2020
Carles Riera Albert, representant SP CUP-CC

ESMENES PRESENTADES
Reg. 78222; 78964; 78978; 78979 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.10.2020
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 78222)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs escolar 2020-2021 (tram.
302-00240/12).
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Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 15

15. Garantir que la pandèmia de la Covid-19 no sigui un factor que augmenti
la segregació escolar, ans al contrari, cal que esdevingui una oportunitat per a reduir-la. Cal, doncs, que tots els centres escolars gaudeixin de recursos educatius
equitatius per tal de fer front a les necessitats del seu alumnat, amb garanties d’igualtat, qualitat i inclusió. En la dotació d’aquests recursos cal prioritzar els centres
escolars públics, a la vegada que una discriminació positiva de la matrícula en favor
d’aquests centres. Cal també eliminar els concerts educatius en les escoles elitistes,
classistes i que segreguen per sexe o que exclouen la diversitat social i funcional.
A més, cal que la segregació sigui prohibida. Cal endegar un procés de transició
gradual i progressiu, incrementant la coresponsabilització del conjunt de centres
educatius respecte els objectius de serveis públics com una escolarització equilibrada, cap a un sistema educatiu universal i gratuït, on el finançament de cada centre
depengui de les seves necessitats i del seu compromís de servei públic.
Palau del Parlament, 28 de setembre de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSCUnits

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 78964)

A la Mesa del Parlament

Lorena Roldán Suárez, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació
al Govern sobre l’inici del curs escolar 2020-2021 (tram. 302-00240/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del text corresponent al punt 15

15. Garantir la igualtat d’oportunitats de tots els alumnes i la lliure elecció de les
famílies i no aprofitar la situació de pandèmia generada per la Covid-19 per imposar models ideològics.
Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 78978)

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs escolar 2020-2021 (tram. 302-00240/12).
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Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

5. En situacions de confinament, tancament d’aules o escoles, o de quarantena,
articular mesures per acompanyar aquelles famílies en situació de vulnerabilitat que
hauran de tenir cura dels infants a casa, sense pèrdua de drets laborals i econòmics.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

6. Dotar les plantilles docents suficients per afavorir que no se superin els 30
alumnes per grup a l’ESO i permetin l’agrupament de 20 alumnes per grup a Infantil
i Primària d’acord amb la disponibilitat d’espais i l’organització interna del centre.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació, addició i supressió

7. Dotar els centres del personal docent necessari per tal de garantir aquesta reducció de ràtios, la inclusió escolar en tots els centres, i els grups estables en tots els
cursos i cicles. Dotar els centres del personal educatiu especialista, complementari
i auxiliar (pedagogues, psicòlogues, educadores socials, integradores socials, monitores, infermeres), en les plantilles del centre, per tal de garantir la inclusió, l’atenció
a la diversitat i a les necessitats educatives especials, així com a les situacions psico-socials dels alumnes que requereixin un especial suport, i el seguiment i abordatge sanitaris de la Covid-19.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició

8. Garantir EPIs pels treballadors i treballadores: mascaretes FFP2 i/o pantalles
facials per al personal que, pel lloc que ocupen o per la seva especial sensibilitat a
la Covid-19, ho puguin requerir.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació i supressió

9. Cobrir les substitucions des del primer dia de baixa i realitzar nomenaments
des de l’1 de setembre al 31 d’agost.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

10. Reforçar l’accés equitatiu de l’alumnat a les activitats extraescolars organitzades pels centres escolars, especialment en els centres amb major complexitat
educativa.
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

11. Estudiar l’aplicació d’un procés d’internalització de serveis educatius, en col·
laboració amb el món local i les entitats que actualment els presten.
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Esmena 8
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió

12. Dotar i aplicar en tots els centres educatius les mesures de salut pública, que
garanteixin la prevenció de la Covid-19 en tota la comunitat educativa i entorn de
l’escola, així com el seguiment de la seva incidència i l’adequat abordatge en cas de
produir-se, tenint en compte les diferents característiques de la problemàtica i la diversitat de necessitats i solucions en funció de l’edat del l’alumnat. Garantir, si cal
amb nous equipaments complementaris d’acord amb els criteris dels consells escolars, els espais adequats per a l’activitat escolar amb plenes garanties sanitàries. Suport als equips directius per a la gestió de la crisi educativa.
Esmena 9
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

13. Garantir la prestació del servei de menjador escolar durant el proper curs
escolar als alumnes beneficiaris d’ajuts individuals de menjador, també en situació
de quarantena o aïllament de l’alumne/a o de confinament del centre.
Esmena 10
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació

14. Contemplar la diversitat territorial i les especificitats del món rural com a variables a tenir en compte a l’hora d’establir els criteris de funcionament dels centres
escolars, en el marc de l’autonomia de centres.
Esmena 11
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
D’addició d’un nou punt

16. Demanar al Govern de l’Estat que vetlli per a la conciliació familiar com a
principi garant de la igualtat i doni cobertura per mitjà d’una baixa per incapacitat
temporal a les persones treballadores amb infants menors a càrrec en edat d’escolarització obligatòria en el cas que hagin de romandre fora de l’escola per quarantena.
Palau del Parlament, 2 d’octubre de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 78979)

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta les següents
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’inici del curs escolar 2020-2021 (tram. 302-00240/12).
Esmena 1
GP Republicà
De modificació

15. Garantir que la pandèmia de la Covid-19 no sigui un factor que augmenti
la segregació escolar, ans al contrari, cal que esdevingui una oportunitat per a reduir-la. Cal, doncs, que tots els centres escolars gaudeixin de recursos educatius
equitatius per tal de fer front a les necessitats del seu alumnat, amb garanties d’igualtat, qualitat i inclusió. Els recursos han de donar resposta a les necessitats edu-
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catives del sistema públic seguint les bases establertes en el Pacte contra la segregació escolar a Catalunya, en el context de la Covid-19.
Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat
d’un pla de rescat per al sector de la cultura
302-00241/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 78962; 78968 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.10.2020
GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 78962)

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Héctor Amelló Montiu, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció subsegüent a
la interpel·lació al Govern sobre la necessitat d’un pla de rescat per al sector de la
cultura (tram. 302-00241/12).
Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació i addició al punt 8

8. Respectant l’autonomia local, redactar una instrucció, per instar obligar a
compensar als artistes i empreses del sector per les anul·lacions unilaterals dels ajuntaments a causa de la Covid-19 malgrat que l’activitat en espectacles públics està
permesa i regulada per llei, dins dels termes contractuals signats.
Palacio del Parlamento, 5 de octubre de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Héctor Amelló Montiu, diputado, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 78968)

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la necessitat d’un
pla de rescat per al sector de la cultura (tram. 302-00241/12).
Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 2

2. Promoure la revisió dels agents contractats del sector de les Arts Escèniques,
per suprimir la precarietat en les relacions laborals on hi hagi capital públic implicat.
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3

3. Promoure la figura dels professionals de la cultura que realitzen tasques tècniques o no creatives sense els quals el normal funcionament del sector cultural seria
impossible.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 4

4. Fer una recomanació formal a totes les empreses privades del sector, per tal
que es garanteixin unes condicions laborals dignes per a la figura dels professionals
de la cultura, i incloure aquest aspecte com a requisit obligatori per a rebre subvencions.
Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 5

5. Articular ajuts directes per fomentar l’activitat de músics, artistes i treballadors de la Cultura, en col·laboració entre els Departaments de Cultura i de Treball,
Afers Socials i Famílies, i fer front a la situació d’emergència d’aquests treballadors
i treballadores, així com vetllar per tal que l’Estat espanyol implementi les ajudes
formalitzades.
Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 6

6. A partir de les mesures aprovades en el Pla de reactivació econòmica i protecció social, i les línies d’ajuts que se’n deriven, amb els suports econòmics i la
promoció de l’activitat cultural que contempla aquest pla, incentivar la participació d’infants, adolescents i joves en les iniciatives culturals escolars i d’altre àmbit
adreçades a aquests col·lectius, tant realitzades per empreses i professionals com per
part de l’associacionisme cultural.
Esmena 6
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 7

7. Tramitar el desplegament normatiu que doni resposta a l’acord de Govern que
declara la cultura com a bé essencial, de tal manera que serveixi com a punt de partida per al projecte de llei sobre els drets culturals de ciutadania.
Esmena 7
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 8

8. Redactar conjuntament amb el món local un pla de reprogramació de les activitats culturals planificades, adaptades als diferents nivells de pandèmia quan s’escaigui, i que contempli especialment les anul·lacions unilaterals que s’hagin produït
a causa de la Covidl9. Aquest marc normatiu ha d’incentivar la cultura de proximitat i la no aturada de les activitats en els diferents nivells de pandèmia, donat que
els aforaments s’han redissenyat i la cultura és segura.
Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC, portaveus
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4.

Informació

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i
Coneixement amb el conseller d’Empresa i Coneixement sobre el
projecte de Hard Rock a Vila-seca i Salou(Tarragonès)
354-00372/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb un altre
diputat del GP Cs (reg. 76916).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 01.10.2020.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de
Notaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei de facilitació de
l’activitat econòmica
352-01699/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 26, tinguda
l’1.10.2020, DSPC-C 566.

Proposta d’audiència en ponència d’Àlvaro Mira, president de
l’Erasmus Student Network Barcelona, de la Universitat Pompeu
Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei
1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01742/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 26, tinguda
l’1.10.2020, DSPC-C 566.

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
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Proposta d’audiència en ponència d’Oriol Casanovas, representant de
la Facultat de Dret, Economia i Turisme en el Consell de l’Estudiantat
de la Universitat de Lleida, amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01743/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 26, tinguda
l’1.10.2020, DSPC-C 566.

Proposta d’audiència en ponència de Fernando Riera López-Cortés,
representant dels estudiants en el Consell d’Estudiants de la
Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei
de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01744/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 26, tinguda
l’1.10.2020, DSPC-C 566.

Proposta d’audiència en ponència de Joan Oré, representant dels
estudiants en el Consell d’Estudiants de la Universitat Autònoma de
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la
Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01745/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 26, tinguda
l’1.10.2020, DSPC-C 566.

Proposta d’audiència en ponència de Francesc Mullerat Marimon,
tresorer del Consell d’Estudiants d’ESADE, amb relació a la
Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de
Catalunya
352-01746/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 26, tinguda
l’1.10.2020, DSPC-C 566.
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Proposta d’audiència en ponència d’Olga Lasaga Millet, directora del
Servei de Pràctiques i Ocupació de la Universitat Abat Oliba CEU,
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003,
d’universitats de Catalunya
352-01747/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 26, tinguda
l’1.10.2020, DSPC-C 566.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de
l’Associació d’Estudiants dels Estats Generals d’Europa, AEGEE, de
Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei
1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01748/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 26, tinguda
l’1.10.2020, DSPC-C 566.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de
l’Associació Europea d’Estudiants de Dret, ELSA, de la Universitat de
Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei
1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01749/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 26, tinguda
l’1.10.2020, DSPC-C 566.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de
l’Associació d’Estudiants de les Nacions Unides, UNSA, de Barcelona
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003,
d’universitats de Catalunya
352-01750/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 26, tinguda
l’1.10.2020, DSPC-C 566.
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Proposta d’audiència en ponència de Xavier Gil Mur, rector de la
Universitat Internacional de Catalunya, amb relació a la Proposició de
llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01752/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 26, tinguda
l’1.10.2020, DSPC-C 566.

Proposta d’audiència en ponència de Josep Maria Garrell Guiu, rector
de la Universitat Ramon Llull, amb relació a la Proposició de llei de
modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01753/12
REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Empresa i Coneixement, en la sessió 26, tinguda
l’1.10.2020, DSPC-C 566.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’àrea
d’educació de Comissions Obreres amb relació a la Proposició de llei
de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01769/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 26 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda
l’1.10.2020, DSPC-C 566.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’àrea
d’educació de la Unió General de Treballadors amb relació a la
Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de
Catalunya
352-01770/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 26 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda
l’1.10.2020, DSPC-C 566.
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Proposta d’audiència en ponència de Jordi Mir Garcia, doctor
en Humanitats i professor de la Universitat Pompeu Fabra i la
Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de
llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
352-01807/12
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 26 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tinguda
l’1.10.2020, DSPC-C 566.

Sol·licitud de compareixença del responsable de l’Oficina d’Accés a
la Universitat davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè
informi sobre l’opció de disposar dels exàmens de l’avaluació del
batxillerat per a l’accés a la universitat en qualsevol de les llengües
cooficials
356-00878/12
SOL·LICITUD

Presentació: Sonia Sierra Infante, del GP Cs (reg. 77197).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 01.10.2020.

Sol·licitud de compareixença de Miquel Juncosa, director de l’entitat
Obertament, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi
sobre la necessitat de fer campanyes i actuacions públiques per a
erradicar l’estigma i la discriminació en l’àmbit de la salut mental
356-00879/12
SOL·LICITUD

Presentació: Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP Cs (reg. 77212).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 01.10.2020.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Universitats i Recerca
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre
el contingut de la Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003,
d’universitats
356-00880/12
SOL·LICITUD

Presentació: Eduard Pujol i Bonell, del GP JxCat (reg. 77270).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 01.10.2020.
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4.90.

Règim interior

4.90.10.

Càrrecs i personal

Resolució de nomenament de personal eventual del Parlament de
Catalunya
ACORD

Resolució de nomenament de Guillem López Sanz

El 5 d’octubre de 2020 el vicepresident primer de la Mesa del Parlament proposa nomenar Guillem López Sanz secretari adjunt de la Vicepresidència Primera del
Parlament, com a personal eventual.
De conformitat amb el que estableix l’article 39.3 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em confereix la normativa vigent,
Resolc:

Nomenar Guillem López Sanz secretari adjunt de la Vicepresidència Primera del
Parlament, com a personal eventual, amb efectes del 5 d’octubre de 2020, amb els
drets i deures inherents al càrrec.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
un recurs potestatiu de reposició davant el president del Parlament, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el
que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei
de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2020
El president del Parlament, Roger Torrent i Ramió

4.90.10. Càrrecs i personal

31

BOPC 699
8 d’octubre de 2020

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament
el lloc de treball de cap de l’Àrea de Desenvolupament Editorial del
Departament d’Edicions
500-00020/12
CONVOCATÒRIA
Acord: Mesa del Parlament, 06.10.2020

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 6 d’octubre de 2020, convoca un
concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el lloc de treball de cap de l’Àrea de Desenvolupament Editorial del Departament d’Edicions, de
l’escala especial d’editors del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de
Catalunya.
Atès que s’ha de proveir de manera definitiva el lloc de treball de cap de l’Àrea
de Desenvolupament Editorial del Departament d’Edicions; vista la proposta del cap
del Departament per a proveir-lo; d’acord amb el que disposen els articles 1.2, 59,
60, 61, 62 i 64 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya; vist que s’ha seguit el tràmit establert pels Estatuts amb relació a l’òrgan de
representació del personal del Parlament, i fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts, la Mesa del Parlament
Acorda:

1. Convocar un concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el lloc de treball de cap de l’Àrea de Desenvolupament Editorial del Departament d’Edicions, de l’escala especial d’editors del Cos d’Administradors Parlamentaris (grup A2/C1, nivell 10).
2. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que consten en l’annex.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar potestativament, d’acord amb el que estableixen els articles
123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, un recurs de reposició davant l’òrgan
convocant, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest
acord en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), o bé 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 d’aquest acord en el
BOPC, d’acord amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Així mateix, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs
que considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2020
Xavier Muro i Bas, secretari general
Annex. Bases

1. Lloc de treball
Es convoca un concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament
el lloc de treball de cap de l’Àrea de Desenvolupament Editorial del Departament
d’Edicions del Parlament de Catalunya, de l’escala especial d’editors del Cos d’Administradors Parlamentaris (grup A2/C1, nivell 10) del Parlament de Catalunya.
2. Contingut funcional
Les funcions assignades al lloc de treball convocat consisteixen a optimitzar processos de producció, gestió i emmagatzematge dels arxius per facilitar la tramitació
parlamentària, l’estandardització documental, la maquetació de les publicacions ofi4.90.10. Càrrecs i personal
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cials i la reutilització dels textos publicats, i coordinar l’equip de l’Àrea d’acord amb
les directrius del cap o la cap del Departament d’Edicions.
3. Participants i requisits
3.1. Pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari de carrera de
l’escala especial d’editors del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament
de Catalunya que compleixi els requisits i les condicions que estableixen aquesta
convocatòria i la normativa vigent.
3.2. Els funcionaris amb destinació definitiva, per a poder participar en el concurs, han d’haver-la obtinguda com a mínim dos anys abans de la publicació d’aquesta convocatòria, llevat que hi participin des d’un lloc de lliure designació o que hi
concursin des d’un lloc del mateix centre gestor.
3.3. En cap cas no poden participar en aquesta convocatòria els funcionaris que
estan en situació de suspensió d’ocupació ni els que han estat traslladats com a conseqüència d’un expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. Tampoc no hi poden participar els funcionaris que estan en una situació altra que la de
servei actiu que no hi hagin romàs el temps mínim exigit per a reingressar al servei
actiu.
3.4. Els requisits de participació s’han de complir el darrer dia del termini de
presentació de sol·licituds que estableix la base 4.1 d’aquesta convocatòria.
4. Sol·licituds i termini de presentació
4.1. Els aspirants que compleixin les condicions de la base 3 i vulguin prendre
part en aquest concurs han de presentar al Registre del Parlament, en el termini de
deu dies hàbils a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en
el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), la documentació següent:
a) La sol·licitud de participació, adreçada al Departament de Recursos Humans,
que s’ha de formalitzar en un model normalitzat. Els exemplars de la sol·licitud estan
a disposició dels interessats al Departament de Recursos Humans i també es poden
obtenir a la intranet del Parlament.
b) El currículum, que ha d’exposar la idoneïtat i l’adequació del candidat o candidata, amb indicació dels estudis acadèmics, la formació i l’experiència professional
que s’al·leguin.
c) Un certificat de serveis prestats i llocs ocupats al Parlament, emès per la direcció del Departament de Recursos Humans.
d) Un certificat de titulacions obtingudes i de cursos seguits, emès per la direcció
del Departament de Recursos Humans.
e) Els documents acreditatius dels altres mèrits al·legats per l’aspirant.
4.2. No cal presentar compulsades les fotocòpies de documents que s’adjunten a
la sol·licitud. De conformitat amb la base 8 de la convocatòria, l’acte de compulsa de
tots els documents es farà un cop formulada la proposta de nomenament.
4.3. Els mèrits s’han de referir a la data de publicació d’aquesta convocatòria, i
només es tenen en compte els mèrits al·legats i justificats dins el termini de presentació de sol·licituds.
4.4. La manca de presentació del currículum o de la documentació acreditativa
dels mèrits i les capacitats al·legats comporta que l’òrgan de selecció no els pugui
tenir en compte a l’hora de valorar els mèrits.
4.5. Els concursants són responsables de comprovar i verificar l’exactitud de les
dades que consten en llur sol·licitud i, especialment, dels documents acreditatius dels
mèrits i les capacitats, per la qual cosa han de declarar en la sol·licitud que totes les
dades que hi consignen són certes.
4.6. Qualsevol modificació de les dades de la sol·licitud s’ha de fer constar per
mitjà de la presentació d’un escrit adreçat a la direcció del Departament de Recursos
Humans, degudament registrat dins el termini de presentació de sol·licituds.
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4.7. Les sol·licituds tenen caràcter vinculant per als concursants. Només es poden
admetre renúncies a la participació en el concurs si es presenten dins els deu dies
hàbils següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que
la comissió tècnica d’avaluació decideixi d’acceptar, per causes degudament justificades, una renúncia presentada posteriorment, en tot cas abans de l’aprovació del
resultat provisional.
5. Comissió tècnica d’avaluació
5.1. La valoració dels mèrits i les capacitats al·legats pels concursants correspon
a la comissió tècnica d’avaluació, que és formada pels membres següents:
a) En qualitat de president o presidenta: el secretari o secretària general del Parlament, que pot delegar en el funcionari que té atribuïda la direcció del Departament
de Recursos Humans.
b) En qualitat de vocals: el cap del Departament d’Edicions i un funcionari o
funcionària del Parlament designat d’entre una terna proposada pel Consell de Personal, per raó de l’especialització, tenint en compte les funcions del lloc de treball
que s’ha de proveir.
5.2. La comissió ha de designar un dels seus membres perquè actuï com a secretari o secretària.
6. Procediment d’actuacions
6.1. Una vegada transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Recursos Humans ha d’elaborar i fer pública, d’acord amb el que estableix
la base 6.4 de la convocatòria, la llista d’aspirants admesos i exclosos, amb indicació
dels motius d’exclusió, si s’escau.
6.2. La comissió tècnica d’avaluació ha de fer públics el dia, l’hora i el lloc de
l’entrevista que estableix la base 7.2 i hi ha de convocar-hi els aspirants amb una antelació mínima de dos dies.
6.3. En el termini d’un mes a comptar de la publicació de la llista d’admesos i
exclosos, la comissió tècnica d’avaluació ha d’elaborar una relació ordenada dels
candidats admesos a la convocatòria, amb les puntuacions atorgades, i l’ha de fer
pública al tauler d’anuncis i a la intranet del Parlament. No obstant això, l’òrgan convocant pot prorrogar aquest termini, en casos degudament justificats, com a màxim
per un altre mes.
6.4. Totes les comunicacions i les notificacions derivades d’aquesta convocatòria
s’han de fer públiques al tauler d’anuncis del Parlament i a la intranet del Parlament.
També s’han de fer públiques, en els casos en què ho estableixen aquestes bases, en
el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.
6.5. Les qualificacions de la primera i la segona fases del concurs s’han de fer
públiques, als efectes del que estableix l’article 45.1.b de la Llei de l’Estat 39/2015,
de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, al tauler d’anuncis del Parlament. Amb aquesta publicació es considera feta la
notificació pertinent als interessats i s’inicien els terminis de presentació d’eventuals
recursos.
7. Fases del concurs
Els mèrits i les capacitats acreditats pels aspirants han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’avaluació en dues fases, no eliminatòries, segons els criteris i els
barems especificats en les bases següents. En el conjunt de les dues fases s’ha d’obtenir una puntuació mínima total de 50 punts.

7.1. Primera fase. Valoració de mèrits
La valoració dels mèrits per a aquesta fase és de, com a màxim, 70 punts.
a) Experiència professional (puntuació màxima: 45 punts)
Es valora el treball efectivament acomplert, en funció de l’experiència adquirida,
especialment en l’exercici de funcions pròpies directament del lloc de treball convo4.90.10. Càrrecs i personal
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cat, de funcions pròpies parcialment del lloc de treball convocat o de funcions que
hi estiguin relacionades, i atenent en tot cas la similitud entre el contingut tècnic i
l’especialització de les tasques dutes a termes respecte a les pròpies del lloc de treball a proveir, 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, d’acord amb el barem
següent:
Experiència

Punts per any

Per haver exercit al Parlament funcions
directament pròpies del lloc de treball

9 punts

Per haver exercit en altres administracions,
dins el grup C1, funcions directament
pròpies del lloc de treball

8 punts

Per haver exercit en altres administracions,
dins el grup C2, funcions directament
pròpies del lloc de treball

7 punts

Per haver exercit al Parlament funcions
parcialment pròpies del lloc de treball

4,50 punts

Per haver exercit en altres administracions,
dins el grup C1, funcions parcialment
pròpies del lloc de treball

3,50 punts

Per haver exercit en altres administracions,
dins el grup C2, funcions parcialment
pròpies del lloc de treball

3 punts

Per haver exercit al Parlament funcions
relacionades amb el lloc de treball

2,25 punts

Per haver exercit en altres administracions,
dins el grup C1, funcions relacionades amb
el lloc de treball

1,75 punts

Per haver exercit en altres administracions,
dins el grup C2, funcions relacionades amb
el lloc de treball

1,50 punts

Màxim

Màxim
total

45 punts

30 punts

45 punts

25 punts

Documents acreditatius: Certificat de serveis prestats i llocs ocupats emès per
la direcció del Departament de Recursos Humans del Parlament, o certificat anàleg emès per l’òrgan competent en matèria de personal de l’administració pública o
l’empresa corresponent.
b) Antiguitat (puntuació màxima: 5 punts)
L’antiguitat pels serveis prestats en qualsevol administració pública o ens públic
es valora a raó de 0,3 punts per any complet de serveis.
Es computen els serveis efectius 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 concordants, tenint en compte que el temps de
serveis prestats simultàniament només es pot computar una vegada.
c) Formació i perfeccionament (puntuació màxima: 10 punts)
Es valoren els cursos de formació i perfeccionament en matèries relacionades amb
les funcions pròpies del lloc de treball convocat, d’acord amb el barem següent:
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Cursos directament relacionats amb les
funcions pròpies del lloc de treball

Cursos parcialment relacionats amb les
funcions pròpies del lloc de treball

Menys de 15 hores: 0,45 punts

Menys de 15 hores: 0,30 punts

De 15 a 30 hores: 0,90 punts

De 15 a 30 hores: 0,60 punts

De 30 a 60 hores: 1,5 punts

De 30 a 60 hores: 0,90 punts

Més de 60 hores: 2 punts

Més de 60 hores: 1,5 punts

Màsters i postgraus: 3 punts

Màsters i postgraus: 2 punts

Cursos i titulacions d’idiomes
– Nivell bàsic: 0,50 punts per cada idioma
– Nivell mitjà: 1 punt per cada idioma
– Nivell superior: 1,50 punts per cada idioma
Cursos d’informàtica
– Curs de nivell mitjà: 0,30 punts
– Curs de nivell avançat: 0,40 punts
– Tallers d’informàtica o cursos especialitzats: 0,05 punts

Documents acreditatius: Certificat de titulacions i cursos emès per la direcció del
Departament de Recursos Humans del Parlament, o certificació anàloga emesa pels
organismes o entitats corresponents, amb especificació de la durada de cada activitat, en cas que l’acreditació de la formació no consti al Departament de Recursos
Humans.
d) Titulacions acadèmiques (puntuació màxima: 5 punts)
Es valoren les titulacions acadèmiques oficials, si són rellevants per al lloc de
treball convocat. 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 s’al·leguen
com a requisit o com a mèrit.
Documents acreditatius: Certificat de la titulació emès per la direcció del Departament de Recursos Humans del Parlament, o fotocòpia del títol (o, si s’escau,
de l’abonament dels drets d’expedició) o del certificat o diploma corresponent, en
cas que l’acreditació de la titulació no consti al Departament de Recursos Humans.
e) Coneixement de català (puntuació màxima: 5 punts)
Es valoren fins a 3 punts els coneixements de català específics, especialment el
certificat de coneixement de llenguatge jurídic i el certificat de capacitació per a la
correcció de textos orals i escrits.
Es valoren fins a 2 punts altres títols, diplomes i certificats de coneixement de
català.
Documents acreditatius: Certificat de titulacions i cursos emès per la direcció del
Departament de Recursos Humans del Parlament, o certificació anàloga emesa per
l’organisme o entitat corresponent, en cas que l’acreditació dels coneixements assolits no consti al Departament de Recursos Humans.
7.2. Segona fase. Entrevista
En l’entrevista es comprova i es valora, a partir dels mèrits determinats per la
convocatòria i al·legats pels aspirants, que la competència i la capacitació siguin
adequades per a exercir el lloc de treball convocat i, en conseqüència, es determina
l’adequació de l’aspirant al lloc de treball.
La comissió tècnica d’avaluació pot demanar als aspirants que exposin llurs criteris respecte als continguts funcionals del lloc de treball convocat.
L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.
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8. Resolució del concurs
8.1. La Mesa del Parlament, a proposta de la comissió tècnica d’avaluació, resol
el concurs a favor de l’aspirant que hagi obtingut la millor valoració de tots els mèrits i les capacitats que especifica la base 7. Aquesta resolució comporta l’adscripció
definitiva del funcionari o funcionària al lloc de treball convocat.
8.2. Si es produeix un empat en la puntuació global, s’ha de dirimir d’acord amb
l’aplicació successiva dels criteris següents:
a) A favor de l’aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en la valoració
dels mèrits que estableix la base 7.1.
b) A favor de l’aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en el primer dels
apartats de la base 7 en què no hi hagi empat.
8.3. El concurs es pot declarar desert.
8.4. La destinació adjudicada és irrenunciable, excepte per les causes següents:
a) Pel fet d’haver obtingut una altra destinació definitiva mitjançant una convocatòria pública duta a terme en el mateix període.
b) Per incapacitat sobrevinguda.
c) Pel fet de passar a una situació diferent de la de servei actiu.
d) Per causes excepcionals, degudament justificades i lliurement apreciades per
l’òrgan convocant.
8.5. Abans de la presa de possessió, la persona interessada ha d’acreditar que té
reconeguda la compatibilitat respecte al nou lloc de treball o manifestar fefaentment
que no està inclosa en cap dels motius d’incompatibilitat que estableix la normativa.
Això no obstant, si el nou lloc pot ésser declarat compatible, s’ha de sol·licitar l’autorització de compatibilitat en el termini de deu dies a comptar del començament
del termini de presa de possessió. Aquest termini s’entén prorrogat fins que no es
resolgui la sol·licitud de compatibilitat.
8.6. Abans del nomenament, la persona interessada ha de presentar l’original
de totes les fotocòpies adjuntades a la sol·licitud de participació, per a poder-ne fer
la compulsa. L’acte de compulsa s’ha de fer al Departament de Recursos Humans.
8.7. En cas que l’aspirant proposat no presenti algun dels justificants originals
d’acreditació dels mèrits o en cas que la documentació sigui incorrecta o incompleta, els mèrits en qüestió es consideraran no acreditats i es tornarà a fer el còmput
dels mèrits al·legats per l’aspirant, amb les conseqüències corresponents amb relació
a l’ordre de puntuació i a la prelació dels candidats en el resultat final del procés
selectiu.
9. Termini d’incorporació i de presa de possessió
9.1. L’acord de nomenament comporta, si escau, el cessament en el lloc de treball anterior.
9.2. El termini per a la presa de possessió en la nova destinació és de dos dies
hàbils.
9.3. El termini de presa de possessió es computa a partir de l’endemà del cessament, el qual s’ha d’efectuar dins els tres dies hàbils següents al de la publicació de
la resolució del concurs en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC).
Si l’acord de nomenament comporta el reingrés al servei actiu, el termini de presa
de possessió s’ha de comptar des de la data de publicació de la resolució del concurs
en el BOPC.
9.4. Els terminis de cessament i de presa de possessió es poden prorrogar en els
casos que estableix la normativa.
10. Règim d’impugnacions i al·legacions
10.1. Contra aquestes bases i contra l’acord de la Mesa del Parlament de resolució del concurs, que exhaureixen la via administrativa, les persones interessades
poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament en
el termini d’un mes a comptar de la publicació o la notificació, d’acord amb el que
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disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 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 administrativa.
10.2. Contra els actes de tràmit de la comissió tècnica d’avaluació que decideixin directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat
de continuar el procés selectiu, puguin produir indefensió 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 termini d’un mes a comptar de l’endemà
de la publicació d’aquestes bases al tauler d’anuncis del Parlament.

NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR
Acord: Mesa del Parlament, 06.10.2020

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 6 d’octubre de 2020, de conformitat amb la base cinquena del concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir
definitivament el lloc de treball de cap de l’Àrea de Desenvolupament Editorial del
Departament d’Edicions, ha designat com a membres de la comissió tècnica d’avaluació les persones següents:
President
Ferran Domínguez García, en exercici de les funcions de direcció i coordinació
del Departament de Recursos Humans.
Vocals
Joan Maria Vianney Torrell Camps, cap del Departament d’Edicions.
Silvia Casademont i Colomer, en representació del personal del Parlament.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2020
Xavier Muro i Bas, secretari general

Concurs oposició lliure per a proveir cinc places d’uixer o uixera del
Parlament de Catalunya
501-00008/12
LLISTA DEFINITIVA D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS, AMB LA INDICACIÓ
DELS ASPIRANTS EXEMPTS DE FER LA PROVA DE CONEIXEMENTS DE
LLENGUA CATALANA
Mesa del Parlament, 06.10.2020

Acord

Per resolució de la direcció del Departament de Recursos Humans, del 8 de setembre de 2020 (BOPC 675, del 10 de setembre de 2020), es va acordar aprovar i fer
pública la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos amb indicació dels aspirants exempts de fer la prova de coneixements de llengua catalana, corresponent a
la convocatòria del concurs oposició lliure per a proveir cinc places d’uixer o uixera
del Parlament de Catalunya (BOPC 640, del 7 de juliol de 2020).
Atès que ha transcorregut el termini per a formular les reclamacions destinades
a esmenar els errors que s’hagin pogut produir, o per a esmenar els defectes o adjun4.90.10. Càrrecs i personal
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tar la documentació preceptiva que hagi motivat l’exclusió d’algun aspirant, d’acord
amb el punt 3 de la resolució esmentada.
A la vista que, un cop aprovada i publicada la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, van tenir entrada al Parlament de Catalunya les sol·licituds de participació de Rubén Domènech Sánchez, Sònia Garmendia Alonso i Jaime Moreno
Claramonte, presentades dins del termini en el registre d’una altra administració pública, d’acord amb la base 3.1, i atès que compleixen els requisits, s’inclouen Rubén
Domènech Sánchez, Sònia Garmendia Alonso i Jaime Moreno Claramonte en la
llista definitiva d’aspirants admesos amb la indicació de l’exempció o no exempció
de fer la prova de coneixements de llengua catalana.
Atès el que estableix la base 6.3 de la convocatòria del concurs oposició lliure
per a proveir cinc places d’uixer o uixera del Parlament de Catalunya, aprovada per
la Mesa del Parlament per mitjà d’un acord adoptat en la sessió del 30 de juny de
2020 (BOPC 640, del 7 de juliol de 2020).
En l’ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament
Acorda

1. Aprovar la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, amb la indicació
dels motius d’exclusió i dels aspirants exempts de fer la prova de coneixements de
llengua catalana, corresponent a la convocatòria del concurs oposició lliure per a
proveir cinc places d’uixer o uixera del Parlament de Catalunya (BOPC 640, del 7
de juliol de 2020).
2. Fer pública la llista definitiva a què fa referència l’apartat 1 al tauler d’anuncis
del Parlament (parc de La Ciutadella s/n, 08003 Barcelona) i a la pàgina web del
Parlament (http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.
html). La llista es farà pública en la mateixa data de la publicació d’aquesta resolució en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.
3. La publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya
i l’exposició de les llistes als llocs que s’indiquen en l’apartat 2 substitueix la notificació als interessats, establerta per l’article 45.1.b de la Llei de l’Estat 39/2015, de
l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Contra aquest acord, els interessats poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà
d’haver estat publicat o notificat, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà d’haver estat publicat o notificat.
Igualment, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a la defensa de llurs interessos.
Barcelona, 6 de d’octubre de 2020
Xavier Muro i Bas, secretari general
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Concurs per a proveir, per a un període de sis mesos, una plaça
de tècnic o tècnica d’igualtat, amb caràcter de personal funcionari
interí, per a l’execució de les accions i mesures del Pla d’igualtat del
Parlament de Catalunya
501-00010/12
NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR
Acord: Mesa del Parlament, 06.10.2020

Secretaria General

De conformitat amb la base sisena del concurs per a proveir, per a un període de
sis mesos, una plaça de tècnic o tècnica d’igualtat, amb caràcter de personal funcionari interí, per a l’execució de les accions i mesures del Pla d’igualtat del Parlament de Catalunya (BOPC 680, del 16 de setembre de 2020), la Mesa del Parlament
designa com a membres de la comissió tècnica d’avaluació les persones següents:
President
Xavier Muro i Bas, secretari general del Parlament.
Vocals
Mercè Arderiu i Usart, lletrada del Parlament.
Marta Perxacs i Motgé, en representació del personal del Parlament.
Montserrat Pineda Lorenzo, vicepresidenta segona del Consell Nacional de les
Dones.
Pilar Ribas Vallejo, catedràtica de dret del treball i de la seguretat social de la
Facultat de Dret i delegada del rector de la Universitat de Barcelona per a la direcció
de la Unitat d’Igualtat, a proposta de la Universitat de Barcelona.

Palau del Parlament, 6 d’octubre de 2020
Xavier Muro i Bas, secretari general
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