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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 115/XI del Parlament de Catalunya, sobre el desplegament
de la Llei 35/2010, de l’occità, aranès a l’Aran
250-00132/11
ADOPCIÓ
Comissió de Cultura, sessió 4, 27.04.2016, DSPC-C 101

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 27 d’abril de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 35/2010, de
l’occità, aranès a l’Aran (tram. 250-00132/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 16006) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí
(reg. 16025)
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Elaborar i presentar al Parlament, durant el 2016, un programa de desplegament de la Llei 35/2010, de l’occità, aranès a l’Aran, que defineixi el full de ruta del
Govern sobre aquesta matèria i serveixi per a continuar i aprofundir la col·laboració
amb les institucions araneses competents en matèria de llengua.
b) Dotar el Consell General d’Aran de recursos, que no han d’estar per sota dels
recursos que tenia el 2010, per a l’acompliment d’accions a favor de la preservació de
l’aranès, que són necessaris per a aplicar aquesta llei amb totes les garanties.
c) Instar el Departament d’Ensenyament a incloure l’aranès, de manera urgent,
en els currículums d’educació primària.
d) Instar tots els departaments perquè en els concursos públics de provisió de
places de la Generalitat l’occità, aranès a Aran, tingui una puntuació igual al català,
en l’àmbit de tot Catalunya, per a equiparar-ne l’oficialitat.
e) Instar la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a augmentar el temps
d’emissió en occità, aranès a Aran, tant en la televisió com en la ràdio pública, en
l’àmbit de tot Catalunya, d’acord amb la disponibilitat del pressupost.
f) Instar tots els departaments a presentar un pla de desenvolupament de la presència de l’occità, aranès a Aran, en llur acció de govern, sota la coordinació de la
Direcció General de Política Lingüística.
g) Crear una comissió de seguiment del desplegament de la Llei 35/2010 per a
donar compte dels avenços del Govern, del Consell General d’Aran, dels ajuntaments aranesos i de l’Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana.
h) Demanar al Consell General d’Aran el detall dels comptes per a assegurar que
el pressupost que es destini a la llengua occitana, aranès a Aran, es destina només
a publicacions, projectes i polítiques per a la millora de l’estat d’aquesta llengua, i
no pas d’altres.
i) Sol·licitar la compareixença dels responsables polítics necessaris per a donar
compte de l’estat de la llengua occitana, aranès a Aran, i de les polítiques públiques
que duen a terme el Govern, el Consell General d’Aran, l’Acadèmia Aranesa de la
Llengua i els ajuntaments d’Aran.
Versió occitana

Eth Parlament de Catalonha insta ath Govèrn a:
a) Elaborar e presentar en Parlament, laguens deth 2016, un programa de desplegament dera Lei 35/2010, der occitan, aranés en Aran, que definisque era huelha
1.10. Acords i resolucions
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de rota deth Govèrn sus aguesta matèria e servisque entà contunhar e aprigondir
era collaboracion damb es institucions araneses competentes en matèria de lengua.
b) Dotar ath Conselh Generau d’Aran de recorsi, que non an d’èster per dejós des
recorsi que disposaue en 2010, tara realisacion d’accions en favor dera preservacion der aranés e que son de besonh entà aplicar aguesta lei damb totes es garanties.
c) Instar ath Departament d’Ensenhament a includir, de manèra urgent, er aranés
enes curriculums d’educacion primària.
d) Instar a toti es departaments entà qu’enes concorsi publics de provision de places dera Generalitat er occitan, aranès en Aran, age ua puntuacion egau ath catalan,
en encastre de tota Catalonha, entà equiparar-ne era oficialitat.
e) Instar ara Corporacion Catalana de Mejans Audiovisuaus a aumentar eth temps
d’emission en occitan, aranés en Aran, tant ena television coma ena radio publica, en
encastre de tota Catalonha, d’acòrd damb era disponibilitat deth pressupòst.
f) Instar a toti es departaments a presentar un plan de desvolopament dera preséncia der occitan, aranés en Aran, ena sua accion de govèrn, jos era coordinacion
dera Direccion Generau de Politica Lingüistica.
g) Crear ua comission de seguiment sus eth desplegament dera Lei 35/2010, der
occitan, aranés en Aran, entà dar compde des auances deth Govèrn, deth Conselh
Generau d’Aran, des ajuntaments aranesi e dera Acadèmia Aranesa dera Lengua
Occitana.
h) Demanar ath Conselh Generau d’Aran eth detalh des compdes entà assegurar qu’eth pressupòst que se destine ara lengua occitana, aranés en Aran, se destine
sonque a publicacions, projèctes e politiques entath melhorament der estat d’aguesta
lengua, e non d’autes.
i) Sollicitar era compareishença des responsables politics de besonh entà dar
compde der estat dera lengua occitana, aranés en Aran, e des politiques publiques
qu’amien eth Govèrn, eth Conselh Generau d’Aran, era Acadèmia Aranesa dera
Lengua e es ajuntaments d’Aran.
Palau del Parlament, 27 d’abril de 2016
La secretària de la Comissió, Montserrat Palau Vergés; la presidenta de la Comissió, Irene Rigau i Oliver

Resolució 116/XI del Parlament de Catalunya, sobre la creació del
Museu d’Art Contemporani de Girona
250-00137/11
ADOPCIÓ
Comissió de Cultura, sessió 4, 27.04.2016, DSPC-C 101

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 27 d’abril de 2016, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre la creació del Museu d’Art Contemporani
de Girona (tram. 250-00137/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí
(reg. 16026).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Un cop es tinguin tots el plans i estudis habituals per a aquest tipus de projectes –projecte museològic i museogràfic; projecte arquitectònic de rehabilitació i
condicionament; pla d’usos de l’equipament adequat als requeriments que estableix
la Llei 17/1990, de museus; estudi de costos de gestió i funcionament ordinari; proposta de model de gestió que la institució promotora vol aplicar– i l’informe pre1.10. Acords i resolucions
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ceptiu que ha d’elaborar la Junta de Museus, incloure en els primers pressupostos
possibles de la Generalitat una primera partida per a l’execució de les obres de rehabilitació de la Casa Pastors, de Girona, per a convertir-la en el Museu d’Art Contemporani de Girona.
b) Comprometre’s a col·laborar activament amb el Museu d’Art Contemporani de
Girona, un cop estigui en funcionament, per tal de reforçar-lo i convertir-lo en un
museu d’art de referència a Catalunya.
Palau del Parlament, 27 d’abril de 2016
La secretària de la Comissió, Montserrat Palau Vergés; la presidenta de la Comissió, Irene Rigau i Oliver

Resolució 117/XI del Parlament de Catalunya, sobre la restauració del
campanar de l’església de Sant Pere, de Rosselló
250-00189/11
ADOPCIÓ
Comissió de Cultura, sessió 4, 27.04.2016, DSPC-C 101

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 27 d’abril de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la restauració del campanar de l’església
de Sant Pere, de Rosselló (tram. 250-00189/11), presentada pel Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de
Junts pel Sí (reg. 18843).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Continuar cercant espais de col·laboració en cadascuna de les etapes de restauració del campanar de l’església de Sant Pere, de Rosselló (Segrià), que s’executin.
b) Elaborar, per mitjà del Departament de Cultura, un informe tècnic de la situació actual de les esglésies de Catalunya, juntament amb els tècnics municipals i
els dels bisbats, i adoptar les mesures de manteniment necessàries, si escau, per a
frenar-ne el deteriorament o el possible esfondrament.
Palau del Parlament, 27 d’abril de 2016
La secretària de la Comissió, Montserrat Palau Vergés; la presidenta de la Comissió, Irene Rigau i Oliver

Resolució 118/XI del Parlament de Catalunya, sobre el Consorci per a
la Normalització Lingüística
250-00196/11
ADOPCIÓ
Comissió de Cultura, sessió 4, 27.04.2016, DSPC-C 101

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 27 d’abril de 2016, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística (tram. 250-00196/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida
Constituent (reg. 18054) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 18844).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

1.10. Acords i resolucions
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Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Assumir de manera progressiva, a partir dels propers pressupostos de la Generalitat, tot el capítol 1 del personal que treballa per al Consorci per a la Normalització Lingüística i garantir les partides necessàries per al seu manteniment i estabilitat laboral.
b) Garantir el diàleg constant amb els representants laborals del Consorci per a
la Normalització Lingüística sobre la plantilla i les condicions laborals, i concretar
en el termini de dos mesos un calendari de negociació.
c) Presentar a la Comissió de Cultura, en el termini de dos mesos, un informe
amb el catàleg de llocs de treball del Consorci per a la Normalització Lingüística i
un calendari de la seva aplicació a cada centre de normalització lingüística, la relació dels càrrecs directius del Consorci per a la Normalització Lingüística, les tasques que tenen assignades, la previsió de provisió d’aquestes places i la limitació de
llurs mandats.
d) Presentar novament a la Comissió de Cultura, en el termini de tres mesos, el
Pla director del Consorci per a la Normalització Lingüística i les previsions de millorament que es planteja el Departament de Cultura a partir de l’informe elaborat
per l’empresa que el va dur a terme.
Palau del Parlament, 27 d’abril de 2016
La secretària de la Comissió, Montserrat Palau Vergés; la presidenta de la Comissió, Irene Rigau i Oliver

1.10. Acords i resolucions
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la supervisió de les seccions de crèdit
de les cooperatives
250-00201/11
RETIRADA

Retirada en la sessió 5 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el 11.05.2016,
DSPC-C 116.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla per al pagament del
deute amb els ajuntaments pels projectes d’intervenció integral de
barris
250-00248/11
REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en
la sessió 4, tinguda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

Proposta de resolució sobre la construcció de la variant de la Bisbal
d’Empordà
250-00257/11
REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Territori en la sessió 6, tinguda el 11.05.2016, DSPC-C 115.

Proposta de resolució sobre la construcció de la variant de Torroella
de Montgrí
250-00259/11
REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Territori en la sessió 6, tinguda el 11.05.2016, DSPC-C 115.

Proposta de resolució sobre la construcció de la ronda Nord de
Figueres
250-00261/11
REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Territori en la sessió 6, tinguda el 11.05.2016, DSPC-C 115.

2.10.25. Propostes de resolució
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i
recreatives
200-00004/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC (reg. 26530; 26613).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de
modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de
Catalunya
200-00005/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC (reg. 26531; 26614).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2014, d’acció exterior i
de relacions amb la Unió Europea
202-00019/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC (reg. 26420; 26615).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de reforma de l’impost de successions i donacions
202-00020/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC (reg. 26421; 26532; 26616).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 17.05.2016; 12:00 h.

3.01.01. Projectes de llei
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Proposició de llei de mesures urgents de racionalització del temps
dedicat per l’alumnat a activitats acadèmiques fora de l’horari lectiu
202-00021/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC (reg. 24758; 25220).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 13.05.2016 al 20.05.2016).
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de garantia del temps màxim de resposta en
l’atenció sanitària
202-00022/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 24759; 25290).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 13.05.2016 al 20.05.2016).
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de
cànnabis
202-00090/10
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s (reg. 25221; 25258; 25291).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 13.05.2016 al 20.05.2016).
Finiment del termini: 23.05.2016; 12:00 h.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les necessitats educatives de Lleida
250-00267/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 26484 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 09.05.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 26484)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 2

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar vetllant de manera efectiva per a l’escolarització dels infants i joves al municipi de Lleida, oferint a les famílies i a l’alumnat, d’acord amb les necessitats d’escolarització i cercant l’optimització dels recursos, els equipaments educatius necessaris per atendre el conjunt de
les etapes educatives, amb qualitat, equitat i igualtat d’oportunitats.»

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre la convocatòria de places docents
250-00269/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 26479 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 09.05.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 26479)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació de refosa dels punts 1, 2 i 3

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a convocar, tan
aviat com sigui possible, places de funcionaris als centres públics escolars.»

Proposta de resolució sobre els menjadors escolars i els alumnes
amb trastorn de l’espectre autista
250-00274/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 26480 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 09.05.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 26480)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació

«El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar ampliant els recursos
destinats al suport dels alumnes amb necessitats específiques en el menjador escolar,
atenent als principis d’inclusió, equitat i atenció a la diversitat.»

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un pla d’industrialització de
les Terres de l’Ebre
250-00279/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 26485 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 11.05.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 26485)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 2

«2. Continuar treballant en els projectes de reactivació econòmica industrial de
les Terres de l’Ebre i revitalitzar el teixit productiu i la generació de nous llocs
de treball.»

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre el soterrament de la línia d’alta tensió de
la urbanització El Pinar, de Reus
250-00290/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 26470 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 11.05.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 26470)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació de tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a instar al Govern de l’Estat espanyol que financi a càrrec del sistema elèctric espanyol el soterrament de la línia de 110 kV de doble circuit Reus-Seròs al seu pas per la urbanització El Pinar de Reus, atès que el Ministeri d’Industria, Energia i Turisme és,
actualment, l’únic òrgan competent en matèria de finançament del sistema elèctric
espanyol.»

3.10.25. Propostes de resolució
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4.

Informació

4.48.

Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
413-00003/11
CONSTITUCIÓ I ELECCIÓ DE LA COORDINADORA

El dia 18 d’abril de 2016 s’ha constituït l’Intergrup del Poble Gitano. De conformitat amb l’article 70.3 del Reglament del Parlament, és integrat pels membres
següents:
Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Anna Simó i Castelló
Josep Maria Forné i Febrer (suplent)
Grup Parlamentari de Ciutadans
Elisabeth Valencia Mimbrero
Carmen de Rivera i Pla (suplent)
Grup Parlamentari Socialista
Carles Castillo Rosique
David Pérez Ibáñez (suplent)
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Gemma Lienas Massot
Marta Ribas Frias (suplent)
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Juan Milián Querol
Fernando Sánchez Costa (suplent)
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Gabriela Serra Frediani

L’Intergrup, d’acord amb l’article 70.3 del Reglament del Parlament, ha elegit coordinadora la diputada Elisabeth Valencia Mimbrero.
Així mateix, d’acord amb l’article 70.4 del Reglament del Parlament, proposa
que participin en els seus treballs les entitats següents:
– Federació d’Associacions Gitanes de Catalunya
– Fundació Secretariat Gitano
– Fundació Pere Closa
– Drom Kotar Mestipen
– Joves Gitanos de Catalunya
– Unión Romaní
I convida a assistir a les reunions de treball les entitats que es detallen a continuació:
– Federació d’Associacions Culturals Cristianes de Catalunya
– Agrupació d’Entitats Gitanes dels Països Catalans
– Rromane Glasura - Veus Gitanes
Palau del Parlament, 18 d’abril de 2016
La coordinadora de l’Intergrup, Elisabeth Valencia Mimbrero

4.48. Intergrups parlamentaris
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4.53.

Sessions informatives i compareixences

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb
el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l’estat del projecte
d’ampliació del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou i sobre
les previsions d’inversió en aquest projecte
354-00064/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Territori, en la sessió 6, tinguda el 11.05.2016, DSPC-C 115.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença de Jaume Magre Ferran, professor de
ciència política i de l’Administració de la Universitat de Barcelona,
amb relació a la Proposició de llei de regulació dels règims
d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels conflictes d’interessos dels
diputats i diputades del Parlament de Catalunya
352-00163/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió 4, tinguda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

Proposta de compareixença de Joan Vintró Castells, catedràtic
de dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació
a la Proposició de llei de regulació dels règims d’inelegibilitat i
d’incompatibilitats i dels conflictes d’interessos dels diputats i
diputades del Parlament de Catalunya
352-00164/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió 4, tinguda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
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352-00165/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió 4, tinguda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

Proposta de compareixença d’Ismael Elies Pitarch i Segura, doctor
en dret, professor de dret constitucional i de ciència política i exlletrat major del Parlament, amb relació a la Proposició de llei de
regulació dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels
conflictes d’interessos dels diputats i diputades del Parlament de
Catalunya
352-00166/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió 4, tinguda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

Proposta de compareixença d’una representació de la Federació
de Municipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de
regulació dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels
conflictes d’interessos dels diputats i diputades del Parlament de
Catalunya
352-00167/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió 4, tinguda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de
llei de regulació dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels
conflictes d’interessos dels diputats i diputades del Parlament de
Catalunya
352-00168/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió 4, tinguda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença
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352-00169/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió 4, tinguda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

Proposta de compareixença de Jordi Sauret, doctor en sociologia
i gerent de Feedback EIS, amb relació a la Proposició de llei de
regulació dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels
conflictes d’interessos dels diputats i diputades del Parlament de
Catalunya
352-00170/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió 4, tinguda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

Proposta de compareixença de Daniel de Alfonso Laso, director de
l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei
de regulació dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels
conflictes d’interessos dels diputats i diputades del Parlament de
Catalunya
352-00171/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió 4, tinguda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

Sol·licitud de compareixença de Daniel de Alfonso, director de
l’Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge perquè informi sobre
l’escrit del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació
a l’incompliment de la Llei del règim d’incompatibilitats dels
alts càrrecs al servei de la Generalitat de Catalunya per part de
l’exdirector de Televisió de Catalunya i la incoació del procediment
administratiu sancionador corresponent per part del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge
356-00086/11
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 4 de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge, tinguda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença
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356-00122/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Interior, en la
sessió 6, tinguda el 11.05.2016, DSPC-C 117.

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya davant la Comissió de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge perquè expliqui l’informe «Quantificació i
distribució territorial de la població mal allotjada a Catalunya»
356-00128/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en la sessió 4, tinguda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant
la Comissió d’Interior perquè informi sobre el protocol aplicat amb
relació a un assassinat masclista a Sant Feliu de Llobregat
356-00130/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Interior, en la
sessió 6, tinguda el 11.05.2016, DSPC-C 117.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Xarxa
Antirepressió de Familiars de Detingudes davant la Comissió
d’Interior perquè informi sobre la repressió i la gestió policials de la
dissidència política, la gestió de la seguretat privada, la coordinació
amb el Departament d’Interior, la contractació d’agències de
seguretat privada i els criteris de les licitacions
356-00133/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Interior, en la
sessió 6, tinguda el 11.05.2016, DSPC-C 117.
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356-00144/11
RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 6 de la Comissió d’Interior, tinguda el 11.05.2016, DSPC-C 117.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma
Volem Signar i Escoltar davant la Comissió d’Ensenyament perquè
informi sobre la situació dels alumnes sords
356-00145/11
SOL·LICITUD

Presentació: Sonia Sierra Infante, del GP C’s, Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC,
Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP, María José García Cuevas, del GP PPC, Pilar
Castillejo Medina, del GP CUP-CC (reg. 24380).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 09.05.2016.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Infraestructures i
Mobilitat davant la Comissió de Territori perquè informi sobre les
polítiques dels serveis de transports
356-00152/11
ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Territori, en
la sessió 6, tinguda el 11.05.2016, DSPC-C 115.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació
Professional Elite Taxi davant la Comissió de Territori perquè informi
sobre la situació del sector del taxi
356-00173/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 26726).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 11.05.2016.
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4.53.10.

Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller
d’Interior sobre la detenció del cap de sala central del Cos de
Bombers arran d’una investigació policial sobre els contractes
signats amb l’empresa Avialsa
355-00022/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 6 de la Comissió d’Interior, tinguda el 11.05.2016,
DSPC-C 117.

Sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el contingut de
l’informe de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a la gestió
d’Aigües Ter Llobregat per Acciona
355-00025/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 4 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, tinguda el 11.05.2016, DSPC-C 118.

Sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge amb la consellera de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge sobre l’escrit del director
de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb relació a l’incompliment de
la Llei del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de
la Generalitat de Catalunya per part de l’exdirector de Televisió de
Catalunya i la incoació del procediment administratiu sancionador
corresponent per part del Departament
355-00028/11
SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 4 de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, tinguda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de
Territori i Sostenibilitat sobre l’estat del projecte d’ampliació del
Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou i sobre les previsions
d’inversió en aquest projecte
355-00029/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Territori, en la sessió 6, tinguda el 11.05.2016, DSPC-C 115.
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Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris
i d’altres persones
4.53.15.

Compareixença de Jordi Colomer i Missé, assessor tècnic de serveis,
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició
addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de
simplificació i millorament de la regulació normativa
353-00073/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat,
tinguda el 11.05.2016, DSPC-C 118.

Compareixença d’Hug March, investigador de la Universitat Oberta
de Catalunya i del grup d’aigua del Col·legi Oficial d’Ambientòlegs de
Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la
disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre,
de simplificació i millorament de la regulació normativa
353-00076/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat,
tinguda el 11.05.2016, DSPC-C 118.

Compareixença d’una representació de la plataforma Aigua és Vida
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la disposició
addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de
simplificació i millorament de la regulació normativa
353-00081/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat,
tinguda el 11.05.2016, DSPC-C 118.

Compareixença d’una representació de Comissions Obreres amb
relació a Proposició de llei de modificació de la disposició addicional
primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i
millorament de la regulació normativa
353-00089/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat,
tinguda el 11.05.2016, DSPC-C 118.
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Compareixença d’una representació de la Unió General de
Treballadors amb relació a Proposició de llei de modificació de la
disposició addicional primera de la Llei 10/2011, del 29 de desembre,
de simplificació i millorament de la regulació normativa
353-00090/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat,
tinguda el 11.05.2016, DSPC-C 118.

Compareixença de Jaume Magre Ferran, professor de ciència
política i de l’Administració de la Universitat de Barcelona, amb
relació a la Proposició de llei de regulació dels règims d’inelegibilitat
i d’incompatibilitats i dels conflictes d’interessos dels diputats i
diputades del Parlament de Catalunya
353-00091/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA DAVANT LA COMISSIÓ

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en
la sessió 4, tinguda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

Compareixença de Joan Vintró Castells, catedràtic de dret
constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació a
la Proposició de llei de regulació dels règims d’inelegibilitat i
d’incompatibilitats i dels conflictes d’interessos dels diputats i
diputades del Parlament de Catalunya
353-00092/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA DAVANT LA COMISSIÓ

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en
la sessió 4, tinguda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

Compareixença d’Ismael Elies Pitarch i Segura, doctor en dret,
professor de dret constitucional i de ciència política i ex-lletrat
major del Parlament, amb relació a la Proposició de llei de regulació
dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels conflictes
d’interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya
353-00093/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA DAVANT LA COMISSIÓ

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en
la sessió 4, tinguda el 10.05.2016, DSPC-C 113.
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Compareixença d’una representació de la Federació de Municipis de
Catalunya amb relació a la Proposició de llei de regulació dels règims
d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels conflictes d’interessos dels
diputats i diputades del Parlament de Catalunya
353-00094/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA DAVANT LA COMISSIÓ

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en
la sessió 4, tinguda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de
regulació dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels
conflictes d’interessos dels diputats i diputades del Parlament de
Catalunya
353-00095/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA DAVANT LA COMISSIÓ

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en
la sessió 4, tinguda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

Compareixença de Josep Maria Castellà Andreu, catedràtic de
dret constitucional de la Universitat de Barcelona, amb relació
a la Proposició de llei de regulació dels règims d’inelegibilitat i
d’incompatibilitats i dels conflictes d’interessos dels diputats i
diputades del Parlament de Catalunya
353-00096/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA DAVANT LA COMISSIÓ

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en
la sessió 4, tinguda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

Compareixença de Jordi Sauret, doctor en sociologia i gerent de
Feedback EIS, amb relació a la Proposició de llei de regulació
dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels conflictes
d’interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya
353-00097/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA DAVANT LA COMISSIÓ

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en
la sessió 4, tinguda el 10.05.2016, DSPC-C 113.
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Compareixença de Daniel de Alfonso Laso, director de l’Oficina
Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de regulació
dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels conflictes
d’interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya
353-00098/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA DAVANT LA COMISSIÓ

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en
la sessió 4, tinguda el 10.05.2016, DSPC-C 113.

Compareixença d’una representació d’Oxfam Intermón davant la
Comissió d’Economia i Hisenda per a presentar l’informe «Una
economia al servei de l’1%»
357-00043/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda el
11.05.2016, DSPC-C 116.

Compareixença del secretari general de l’Esport davant la Comissió
d’Afers Institucionals per a informar sobre els objectius de la
Secretaria General per a aquesta legislatura
357-00083/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Afers Institucionals, tinguda el
11.05.2016, DSPC-C 114.

Compareixença del secretari d’Infraestructures i Mobilitat davant la
Comissió de Territori per a informar sobre les polítiques dels serveis
de transports
357-00088/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Territori en la sessió 6, tinguda el 11.05.2016, DSPC-C 115.

Compareixença del director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge per a explicar l’informe «Quantificació i distribució
territorial de la població mal allotjada a Catalunya»
357-00089/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en
la sessió 4, tinguda el 10.05.2016, DSPC-C 113.
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Compareixença del director general de la Policia davant la Comissió
d’Interior per a informar sobre els fets que van tenir lloc a Sant Feliu
de Llobregat el 14 d’abril de 2016 i sobre el protocol aplicat amb
relació a aquests fets
357-00090/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 6, tinguda el 11.05.2016, DSPC-C 117.

Compareixença d’una representació de la Xarxa Antirepressió de
Familiars de Detingudes davant la Comissió d’Interior per a informar
sobre la repressió i la gestió policials de la dissidència política
357-00091/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Interior en la sessió 6, tinguda el 11.05.2016, DSPC-C 117.

4.90.

Règim interior

4.90.10.

Càrrecs i personal

Concurs específic per a la provisió temporal d’un lloc de treball de
responsable de projectes de difusió del Departament de Relacions
Institucionals
500-00010/11
CONVOCATÒRIA
Acord: Mesa del Parlament, 10.05.2016

Secretaria General

Acord de convocatòria de concurs específic per a proveir temporalment un lloc
de treball de responsable de projectes de difusió del Departament de Relacions Institucionals del Parlament de Catalunya.
El lloc de treball de responsable de projectes de difusió del Departament de Relacions Institucionals del Parlament de Catalunya es troba vacant. D’acord amb la
proposta del cap del Departament, és necessària i urgent la provisió temporal d’aquest lloc.
D’acord amb el que disposen els articles 2.1, 57, 59, 60 i 62 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya i l’article 20 de l’Acord sobre
les condicions de treball del Personal del Parlament per als anys 2008-2011;
Vist que s’ha seguit el tràmit que estableixen els Estatuts del règim i el govern
interiors del Parlament de Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del personal del Parlament;
En ús de les competències atribuïdes pels Estatus del règim i el govern interiors
del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament,
Acorda

1. Convocar un concurs específic per a proveir temporalment un lloc de treball
de responsable de projectes de difusió del Departament de Relacions Institucionals
del Parlament de Catalunya (grup A2/C1, nivell 10), d’acord amb les bases que figuren en l’annex.
4.90.10. Càrrecs i personal
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2. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que figuren en l’annex.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar potestativament, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat
30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, del 13 de gener, 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 creguin adequat per a defensar llurs interessos.
Palau del Parlament, 10 de maig 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f.)
Annex. Bases

1. Lloc de treball
Es convoca un concurs específic per a proveir temporalment un lloc de treball de
responsable de projectes de difusió del Departament de Relacions Institucionals del
Parlament de Catalunya (grup A2/C1, nivell 10).
2. Funcions
Les funcions que s’han d’exercir en el lloc de treball objecte de provisió consisteixen a dissenyar i gestionar projectes de difusió de la institució parlamentària
i de les seves funcions en un entorn pedagògic i d’atenció a un públic especialitzat
mitjançant tallers, pràctiques o altres formes de docència amb continguts adaptats
a cada projecte.
3. Requisits de participació
3.1. Pot prendre part en aquest concurs el personal funcionari de carrera que pertanyi a l’escala general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors
Parlamentaris del Parlament de Catalunya o el personal del grup C2 de titulació que
ocupi actualment una plaça a l’Administració del Parlament de Catalunya i que compleixi els requisits següents:
a) Tenir la titulació de batxillerat superior o BUP o batxillerat LOGSE o de formació professional de segon grau.
b) Posseir els coneixements orals i escrits de llengua catalana corresponents al
nivell C1 de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent. En el cas dels
participants que no puguin acreditar documentalment la possessió del nivell de català exigit, l’òrgan avaluador ha de valorar amb caràcter eliminatori els coneixements
de català mitjançant les proves necessàries, d’acord amb el que estableix el Decret
161/2002, de l’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en
els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
3.2. No poden participar en el concurs els funcionaris que estiguin en situació de
suspensió, mentre en durin els efectes, ni els traslladats de lloc de treball, ni els destituïts de càrrecs de comandament com a conseqüència d’un expedient disciplinari,
mentre en durin els efectes. Tampoc no hi poden participar els funcionaris que, trobant-se en una situació diferent de la de servei actiu, no hi han estat el temps mínim
exigit per a reingressar-hi.
3.3. Els requisits de participació s’han de complir en la data en què venci el termini de presentació de sol·licituds que estableix la base 4.1 d’aquesta convocatòria.
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4. Sol·licitud 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, en el termini de set dies hàbils a comptar
de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC), al Registre del Parlament, la documentació següent:
a) La sol·licitud de participació adreçada a la Direcció de Govern Interior, que
s’ha de formalitzar en un model normalitzat els exemplars del qual són a disposició
de les persones interessades al Departament de Recursos Humans del Parlament.
b) El currículum, que ha d’exposar la idoneïtat i l’adequació del candidat o candidata per al lloc de treball que s’ha de proveir.
c) La documentació acreditativa de la titulació requerida i dels mèrits al·legats,
els quals han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’avaluació d’acord amb el barem establert per la base 8.
d) La sol·licitud dels certificats acreditatius dels mèrits, de conformitat amb la
base 5.3, adreçada a la Direcció de Govern Interior, o bé la sol·licitud d’un informe
de l’expedient personal, en la part que pugui ésser objecte de valoració, tal com estableix la base 5.2.
4.2. No es poden tenir en compte els mèrits no acreditats documentalment.
5. Acreditació dels mèrits
5.1. 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 aquest termini.
5.2. Els mèrits s’han d’acreditar documentalment mitjançant els certificats corresponents. Es pot substituir la certificació de les dades o dels mèrits al·legats que
ja consten en l’expedient personal del funcionari o funcionària per un informe de la
Direcció de Govern Interior emès als efectes d’aquest concurs, o per qualsevol altre
mitjà admès en dret.
5.3. Els certificats a què fa referència la base 5.2 han d’ésser expedits per:
a) La Direcció de Govern Interior, en el supòsit de mèrits referits a llocs de treball de l’Administració del Parlament de Catalunya.
b) L’òrgan competent en matèria de personal, en el supòsit 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 supòsit
d’altres mèrits.
6. Comissió tècnica d’avaluació
6.1. La comissió tècnica d’avaluació és formada per:
a) El director de Govern Interior, que pot delegar en la cap del Departament de
Recursos Humans.
b) El cap del centre gestor del qual depèn el lloc de treball convocat.
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 que s’ha de proveir.
6.2. Per a donar assistència tècnica, és present a les sessions de la comissió tècnica d’avaluació la secretària quarta de la Mesa del Parlament, com a representat de
la Mesa en assumptes relatius a visites i projectes de difusió.
7. Procediment
7.1. Un cop transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció de
Govern Interior ha d’elaborar i fer pública, d’acord amb el que estableixen els apartats 7.5 i 7.6, en un termini no superior a quinze dies, la llista de persones admeses
i excloses, amb la indicació de si estan o no exemptes de fer la prova de llengua catalana, i també dels motius d’exclusió, si s’escau.
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7.2. La comissió tècnica d’avaluació, en un termini no superior a cinc dies des de
la publicació de la llista d’admesos i exclosos, ha de fer públics el dia, l’hora i el lloc
per a fer la prova o les proves de coneixement de suficiència de la llengua catalana,
per als candidats que no l’hagin acreditat, amb una antelació mínima de dos dies. La
qualificació d’aquesta prova és d’«apte/a» o «no apte/a» i s’ha de fer pública d’acord
amb el que estableixen els apartats 7.5 i 7.6
7.3. La comissió tècnica d’avaluació ha de fer públics el dia, l’hora i el lloc de
l’entrevista establerta per la base 8.2 en el mateix moment, si s’escau, de la publicació de les qualificacions de la prova de llengua catalana, i ha de convocar els aspirants amb una antelació mínima de dos dies a la realització de la dita entrevista.
7.4. En el termini d’un mes des de la publicació de la llista d’admesos i exclosos,
la comissió tècnica d’avaluació ha d’elaborar una relació ordenada de candidats admesos a la convocatòria, amb les puntuacions atorgades, la qual s’ha de fer pública
al tauler d’anuncis i a la intranet del Parlament.
7.5. Totes les comunicacions i les notificacions derivades d’aquesta convocatòria
s’han de fer públiques al tauler d’anuncis i a la intranet del Parlament, sens perjudici
que, quan així ho indiquin aquestes bases, també es publiquin en el BOPC.
7.6. Les qualificacions de la prova i de la fase de concurs s’han de fer públiques,
als efectes del que estableix l’article 59.6.b de la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificat per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, al tauler
d’anuncis i a la intranet del Parlament. Amb aquesta publicació es considera feta
l’oportuna notificació als interessats i s’inicien els terminis als efectes dels possibles
recursos.
8. Mèrits i capacitats
Els aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud els documents a què es refereix la base
4, els quals han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’avaluació en dues fases no
eliminatòries, en el conjunt de les quals s’ha d’obtenir una puntuació mínima total
de 50 punts, segons els criteris i els barems següents:
8.1. Primera fase. Valoració de mèrits
a) Experiència laboral
Pel treball efectivament desenvolupat, en funció de l’experiència adquirida, especialment en l’exercici de funcions iguals, similars o relacionades amb les pròpies
del lloc de treball convocat, i atenent en tot cas la similitud entre el contingut tècnic
i l’especialització de les tasques acomplertes respecte a les pròpies del lloc de treball convocat; la proximitat funcional o sectorial de les àrees en què els concursants
prestin o hagin prestat serveis respecte a l’àrea de destinació i, si escau, la proximitat
de nivell entre el lloc de treball d’origen i el de destinació, fins a 45 punts. Amb els
mateixos criteris i dins de la puntuació assenyalada, la comissió tècnica d’avaluació
pot establir un límit de puntuació per a cada tipus específic de funcions exercides.
b) Antiguitat
Pel temps de serveis prestats en qualsevol administració pública o ens públic,
atenent els grups, el nivell i les categories en què s’hagin prestat: fins a 5 punts, a
raó de 0,5 punts per any complet de serveis. Els serveis efectivament prestats en el
Parlament de Catalunya puntuen el doble que els prestats en altres administracions.
Es computen els serveis efectius prestats i reconeguts a l’empara de la Llei 70/1978,
del 26 de desembre, i les disposicions concordants, tenint en compte que el temps de
serveis prestats simultàniament només es pot computar una vegada.
c) Formació i perfeccionament
Pels cursos de formació i perfeccionament en matèries relacionades amb les funcions pròpies del lloc de treball convocat: fins a 10 punts.
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d) Titulacions acadèmiques
Per les titulacions acadèmiques oficials, si són rellevants per al lloc de treball
convocat: fins a 10 punts. En cap cas no s’avaluen les titulacions acadèmiques de
nivell inferior que són necessàries per a assolir-ne d’altres de nivell superior que s’al·
leguen com a requisit o com a mèrit.
e) Coneixement de català
Pel coneixement de la llengua catalana superior a l’exigit per al lloc de treball
convocat: fins a 5 punts.
8.2. Segona fase. Entrevista
En l’entrevista es comproven i es valoren la competència i la capacitació, a partir
dels mèrits establerts per la convocatòria i al·legats pels aspirants que siguin adequats per a exercir el lloc de treball convocat i, en conseqüència, per a determinar
l’adequació de l’aspirant al lloc de treball.
Els aspirants han d’exposar llurs criteris respecte als continguts funcionals del
lloc de treball convocat i llurs propostes de millorament. Els aspirants disposen de
quinze minuts, en el decurs de l’entrevista, per a fer un esquema d’aquesta exposició. Un cop finalitzada l’entrevista, l’aspirant ha de lliurar l’esquema a la comissió
tècnica d’avaluació.
L’entrevista es valora amb un màxim de 30 punts.
9. Resolució del concurs
9.1. La Mesa del Parlament, a proposta de la comissió tècnica d’avaluació, ha de
resoldre el concurs a favor de l’aspirant que obtingui la millor valoració del conjunt
dels mèrits i les capacitats i l’entrevista que especifica la base 8. Aquesta resolució
comporta, en el cas de personal funcionari del Cos d’Administradors Parlamentaris,
l’adscripció temporal al lloc de treball convocat; en el cas de personal funcionari del
grup C2 de titulació comporta la seva adscripció en comissió de serveis.
9.2. 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 del participant que ha obtingut la puntuació més alta en la valoració
de mèrits establerts per la base 8.1.
b) Si persisteix l’empat, a favor del participant que ha obtingut la puntuació més
alta, tenint en compte l’ordre dels apartats de valoració dels mèrits i les capacitats
establert per la base 8.1.
9.3. El concurs es pot declarar desert.
10. Termini d’incorporació i de presa de possessió
10.1. El termini per a incorporar-se a la nova destinació és de tres dies hàbils
comptadors a partir de l’endemà de la publicació del nomenament en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.
10.2. El termini per a la pressa de possessió de la nova destinació, que ha d’acreditar la cap del Departament de Recursos Humans, és de dos dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la data de cessament en el lloc de treball anterior. Així
mateix, per causes justificades per necessitats del centre gestor d’origen, que el cap
o la cap del dit centre gestor ha de valorar en cada cas, es pot concedir una pròrroga
de fins a deu dies.
11. Règim d’impugnacions
11.1. Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del Parlament de resolució del
concurs, que posen fi a 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 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 notificació, de conformitat
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amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin
convenient per a defensar llurs interessos.
11.2. Contra els actes de tràmit de la comissió d’avaluació que decideixin directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar el procés selectiu o produeixin indefensió o 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 al tauler d’anuncis i a la intranet del Parlament.

NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR

Secretaria General

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de maig de 2016, vist l’informe
del director de Govern Interior i de conformitat amb la base sisena del damunt 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 Relacions
Institucionals, Eduard Triay i Moll i en representació del personal, Sandra Bosch i
Fàbregas.
Palau del Parlament, 10 de maig de 2016
Pere Sol i Ordis, secretari general (e.f.)
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