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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 617/XII del Parlament de Catalunya, sobre la presó 
provisional desproporcionada d’una veïna de l’Hospitalet de 
Llobregat
250-00763/12

ADOPCIÓ

Comissió de Justícia, sessió 12, 31.10.2019, DSPC-C 364

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 31 d’octubre de 2019, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la presó provisional desproporcionada 
d’una veïna de l’Hospitalet de Llobregat (tram. 250-00763/12), presentada pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parlamentari Republicà.

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya considera desproporcionada la mesura de presó pre-

ventiva incondicional sense fiança que s’està aplicant a la Rut, veïna de l’Hospitalet 
de Llobregat (Barcelonès).

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2019
La secretària de la Comissió, Irene Fornós Curto; la presidenta de la Comissió, 

Yolanda López Fernández

Resolució 618/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’ús del català 
en l’Administració de justícia
250-00773/12

ADOPCIÓ

Comissió de Justícia, sessió 12, 31.10.2019, DSPC-C 364

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 31 d’octubre de 2019, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre l’ús del català en l’Administració de 
justícia (tram. 250-00773/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya (reg. 39111).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Col·laborar amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per millorar les 

dades d’ús del català en la justícia i continuar posant a disposició dels òrgans judi-
cials tots els mitjans necessaris per a assolir aquest objectiu, en col·laboració amb 
el poder judicial.

b) Millorar el seguiment de les estadístiques d’ús del català, tant orals com escri-
tes, incloent-hi dades disgregades per partits judicials i per cada jutjat i per totes les 
jurisdiccions, i també l’ús que en fa la Fiscalia i les dades del registre de demandes 
al portal eJustícia.

c) Col·laborar i corresponsabilitzar-se pel que fa a l’informe anual de política lin-
güística del Departament de Cultura, en l’apartat relatiu als usos en l’Administració 
de justícia, amb relació a vulneracions de drets lingüístics dels ciutadans catalans 
als tribunals, registres, notaries i registres de la propietat, mercantils i de béns mo-
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bles, publicar-lo i fer-lo arribar als organismes responsables de la prevenció d’aques-
tes conductes.

d) Treballar per a reprendre el Pla de foment del català al torn d’ofici, en conveni 
amb els consells catalans de col·legis d’advocats, i analitzar la possibilitat d’ampli-
ar-lo als procuradors.

e) Proposar de nou a les Corts Generals la modificació de l’article 231 de Llei 
orgànica 6/1985, del poder Judicial, per sol·licitar que els ciutadans tinguin dret a la 
tramitació dels procediments judicials en català, i també dels articles 431, 483, 521 
i 530 de la dita llei, per sol·licitar que el coneixement del català, i de l’occità, en el 
cas de la Vall d’Aran, sigui un requisit per a jutges, magistrats, fiscals, lletrats de 
l’Administració de justícia i personal al servei de l’Administració de justícia, amb un 
període d’adaptació no superior a sis mesos, si s’escau.

f) Fer les gestions necessàries davant del Govern de l’Estat perquè s’autoritzi la 
convocatòria de places funcionarials als diferents cossos de l’Administració de jus-
tícia sobre els quals la Generalitat té competència només quan s’hagi assolit un mi-
llorament substancial del nombre de places en què la capacitació lingüística estigui 
garantida.

g) Cooperar amb les universitats catalanes per a assegurar que l’oferta docent 
garanteix la possibilitat de cursar els graus de dret i relacions laborals plenament 
en català, i també els diferents postgraus jurídics, especialment el màster d’accés a 
l’advocacia.

h) Impulsar l’actualització i la publicació de manuals jurídics en llengua cata-
lana.

i) Impulsar un estudi de seguiment del compliment de la legislació aplicable re-
lativa al dret d’adopció lingüística de les persones en llur relació amb notaries, re-
gistres de la propietat, registres mercantils i registres de béns mobles, i també amb 
entitats financeres, que identifiqui condicionants que dificulten l’efectivitat i el ple 
exercici del dret d’opció lingüística i permeti proposar mesures.

j) Fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Estat per promoure una re-
forma legal que protegeixi el dret d’opció lingüística en tots els processos.

k) Fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Estat per promoure que la 
publicació de les normes al Boletín Oficial del Estado sigui simultània en castellà 
i en català i inclogui la publicació de versions consolidades de totes les normatives 
també en català, per a evitar qualsevol decalatge entre la publicació en castellà i la 
publicació en català.

l) Fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Estat per formar i sensibi-
litzar els funcionaris, tant de l’Estat com del poder judicial i de la Generalitat, en 
el coneixement de totes les llengües oficials i dels drets lingüístics. A aquest efecte, 
convé assegurar el compliment dels protocols de respecte del dret d’opció lingüís-
tica.

m) Fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Estat per assegurar que els 
òrgans jurisdiccionals situats fora del domini lingüístic que coneixen de recursos 
d’apel·lació, cassació o de procediments judicials per raó de matèria a la ciutadania o 
persones jurídiques residents a Catalunya garanteixin els mateixos drets lingüístics 
que els tribunals situats a Catalunya.

n) Fer les gestions necessàries davant el Govern de l’Estat per promoure que 
l’Escola Judicial ofereixi formació també en llengua catalana, tant a nivell oral com 
de materials escrits.

o) Proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que reiteri, una vegada 
l’any, que no es poden vulnerar els drets lingüístics.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2019
La secretària de la Comissió, Irene Fornós Curto; la presidenta de la Comissió, 

Yolanda López Fernández
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Resolució 619/XII del Parlament de Catalunya, sobre el Programa de 
rendiment professional del personal penitenciari
250-00798/12

ADOPCIÓ

Comissió de Justícia, sessió 12, 31.10.2019, DSPC-C 364

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 31 d’octubre de 2019, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre el Programa de rendiment professional 
(tram. 250-00798/12), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari Republicà i el Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya (reg. 40946).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a negociar un nou acord global amb 

els representants sindicals dels serveis penitenciaris que actualitzi totes les mesures 
de l’Acord 2006-2009 signat entre la Generalitat i les principals organitzacions sin-
dicals presents en l’Administració penitenciària.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2019
La secretària de la Comissió, Irene Fornós Curto; la presidenta de la Comissió, 

Yolanda López Fernández

Resolució 620/XII del Parlament de Catalunya, sobre la banalització 
del nazisme i el feixisme
250-00797/12

ADOPCIÓ

Comissió de Justícia, sessió 12, 31.10.2019, DSPC-C 364

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 31 d’octubre de 2019, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la banalització del nazisme i el fei-
xisme (tram. 250-00797/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
40841).

Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya declara que no hi ha lloc per a una comparació pos-

sible entre l’horror que van viure les víctimes del nazisme durant l’intent d’aquest rè-
gim d’exterminar diferents col·lectius de persones i qualsevol situació que es visqui 
avui a Catalunya o al conjunt d’Espanya.

2. El Parlament de Catalunya rebutja, perquè això contribueix a banalitzar el na-
zisme i el feixisme, qualsevol comparació, tàcita o explícita, de la situació actual a 
Catalunya o al conjunt d’Espanya amb la violència desfermada del règim nazi con-
tra el conjunt de la població europea en general, i contra milions de persones a les 
quals perseguia per raó d’ideologia, per pertinença a una confessió, un grup ètnic o 
una nacionalitat, per discapacitat, per preferències afectives o sexuals o per la ma-
nera de viure.

Palau del Parlament, 31 d’octubre de 2019
La secretària de la Comissió, Irene Fornós Curto; la presidenta de la Comissió, 

Yolanda López Fernández
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de 
gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
202-00033/12

INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ D’AFERS INSTITUCIONALS

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
El dia 5 de juny de 2019 es va nomenar la ponència de la Proposició de llei de 

reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víc-
times de la violència masclista, integrada pels diputats Carmen de Rivera i Pla, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, que en va ésser designada ponent relatora; Anna 
Tarrés i Campà, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Rut Ribas i Martí, 
del Grup Parlamentari Republicà; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari  
Socialistes i Units per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de  
Catalunya en Comú Podem; Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari  
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Esperanza García Gon-
zález, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

Els dies 4 de juliol, 23 de juliol i 20 de setembre de 2019, de conformitat amb 
l’article 117.2 del Reglament del Parlament, s’han tingut audiències d’organitzaci-
ons, grups socials i experts en el marc de la ponència (BOPC 428, del 3 d’octubre 
de 2019, pàgina 20)

La ponència, de conformitat amb l’article 120.1, 2 i 3 del Reglament del Parla-
ment, s’ha reunit els dies 13 de juny i 13 de novembre de 2019. Han assessorat la 
ponència el lletrat Joan Ridao i Martín i l’assessor lingüístic Joan Ramon Fibla i 
Sancho, i l’ha assistida la gestora parlamentària Laia Grau Figueras.

Una vegada tingudes les audiències i després d’haver estudiat la Proposició de 
llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les 
víctimes de la violència masclista i les esmenes presentades, la ponència ha establert 
l’Informe següent:

Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de 
gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista

Tram. 202-00033/12

TEXT PRESENTAT

Article primer. Es modifica l’article 30 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, 
del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que passa a 
tenir el següent contingut:
Article 30. Contingut del dret a la protecció efectiva
1. Les dones que es troben en risc o en situació de violència masclista tenen dret 

a rebre de forma immediata de les administracions públiques de Catalunya una pro-
tecció integral, real i efectiva.

Així mateix, les Administracions Públiques de Catalunya vetllaran, facilitaran i 
col·laboraran, amb ple sotmetiment a les lleis, en la protecció prestada per part de 
persones físiques, jurídiques o ens sense personalitat jurídica de naturalesa i/o com-
posició privada a les dones que es trobin en risc o en situació de violència masclista 
contrastada i/o en l’autoprotecció emprada per aquestes.
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2. Les garanties de protecció s’han d’assegurar tant per mitjans tecnològics com 
per serveis policials, i també per qualsevol altre mitjà que asseguri la protecció de 
les dones.

3. Els objectius dels dispositius de protecció destinats a les dones en risc o en si-
tuació de violència masclista són:

a) Facilitar la localització i la comunicació permanent.
b) Proporcionar una atenció immediata a distància.
c) Facilitar la protecció immediata i adequada davant de situacions d’emergència.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades

TEXT PRESENTAT

Article segon. S’afegeix la següent disposició addicional dotzena a la 
Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista, que passa a tenir el següent contingut:
Disposició addicional dotzena. Dret a l’acompanyament per gossos terapèutics 

i/o escortes
1. Tota víctima que hagi estat identificada en situació de violència masclista se-

gons el previst a l’article 33 d’aquesta Llei tindrà dret a ésser usuària de gossos te-
rapèutics i/o escortes.

2. S’entén com gos terapèutic i/o escorta, tot aquell gos ensinistrat en un cen-
tre especialitzat i oficialment reconegut com a tal i que permet i/o facilita a la seva 
usuària el tractament terapèutic que segueixi a conseqüència de la situació de vio-
lència masclista en què es troba i/o facilita la protecció efectiva.

3. La condició d’usuària de gossos terapèutics i/o escortes atorga en tot allò 
que no sigui incompatible per a la seva finalitat els mateixos drets previstos per als 
usuaris de gossos d’assistència a la Llei 19/2009, del 26 de novembre, de l’accés a 
l’entorn de les persones acompanyades de gossos d’assistència amb els mateixos re-
quisits, condicions i càrregues indicats en aquesta norma.

4. Sens perjudici de la responsabilitat del seu propietari, la condició d’usuària 
de gossos terapèutics i/o escortes comporta l’assumpció de les limitacions dels drets 
atorgats i dels deures, obligacions i responsabilitats que tant les lleis generals com 
la normativa especial aplicable comporten. En especial, les usuàries assumeixen els 
deures, obligacions i responsabilitats previstos a la normativa aplicable en matèria 
de sanitat animal, animals potencialment perillosos i/o transport d’animals.

5. La Generalitat de Catalunya i les corporacions locals de Catalunya, mitjan-
çant els seus òrgans competents o entitats competents, pot establir, en els termes que 
considerin convenient i d’acord amb la normativa aplicable, prestacions socials a 
favor de dones en situació de violència masclista consistent en la cessió temporal o 
indefinida de l’ús de gossos terapèutics i/o escorta.

ESMENES PRESENTADES

Addició de nous apartats

Esmena 1
GP de Ciutadans (9)
D’addició d’un nou apartat 3 bis a la disposició addicional dotzena de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, 
que s’afegeix en virtut de l’article segon de la Proposició de llei

3 bis. Les administracions públiques, juntament amb tots els actors implicats, 
vetllaran en tot moment pel compliment de la normativa sobre la protecció d’ani-
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mals i vetllar pel compliment del Conveni Europeu sobre Protecció d’Animals de 
Companyia.

Esmena 2
GP de Ciutadans (10)
D’addició d’un nou apartat 4 bis a la disposició addicional dotzena de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, 
que s’afegeix en virtut de l’article segon de la Proposició de llei

4 bis. Amb referència a l’accés dels gossos en llocs públics o d’ús públic s’estarà 
a la regulació actual autonòmica i estatal en matèria de gossos d’assistència:

a) El dret d’accés, permanència i deambulació comporta la permanència, il·li-
mitada, constant i sense traves del gos d’assistència al costat de la persona usuària. 
No obstant això, el responsable o titular de l’espai o lloc d’ús públic que s’estigui 
utilitzant podrà sol·licitar a la persona usuària del gos d’assistència l’exhibició del 
carnet acreditatiu de la unitat de vinculació.

b) L’accés, deambulació i permanència dels gossos de protecció en els termes 
establerts en la present llei no podrà implicar cap despesa per part de la persona 
usuària, més enllà de l’abonament de la contraprestació d’un servei específic eco-
nòmicament avaluable.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Article tercer. S’afegeix la següent disposició final a la Llei 5/2008, de 
24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista que 
passa a tenir el següent contingut:
Disposició final sisena
El Govern desenvoluparà reglamentàriament en el termini màxim de tres mesos 

la normativa necessària per a l’efectivitat del dret a l’acompanyament per gossos 
terapèutics i/o escortes en els termes previstos a la disposició addicional dotzena.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 3
GP de Ciutadans (3)
D’addició d’un nou article tercer, que afegeix un nou article 30 bis a la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, 
amb el contingut següent

Article tercer. S’afegeix un nou article 30 bis a la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a eradicar la violència masclista, que tindria el següent contingut

Article 30 bis. Deure de disponibilitat de recursos i mitjans per fer efectiva la 
protecció integral de les víctimes a càrrec de les administracions públiques.

1. L’administració autonòmica de la Generalitat de Catalunya haurà d’elaborar 
i implementar i dotar pressupostàriament de manera suficient, les polítiques públi-
ques que garanteixin de manera efectiva el dret de protecció efectiva de l’article 30.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència no fa cap recomanació.
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TEXT PRESENTAT

Article quart. Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya a excepció d’aquelles mesures que suposin un aug-
ment de crèdits o una disminució d’ingressos en relació amb el pressupost vigent, 
que no entrarà en vigor, en la part que suposi una afectació pressupostària, fins a 
l’exercici pressupostari següent a l’entrada en vigor de la present normativa.

ESMENES PRESENTADES

Addició de nous articles

Esmena 4
GP de Ciutadans (4)
D’addició d’un nou article quart, que afegeix un nou article 30 ter a la Llei 5/2008, 
del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, amb el 
contingut següent

Article quart. S’afegeix un nou article 30 ter a la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a eradicar la violència masclista, que tindria el següent contingut:

Article 30 ter. Deure de les administracions públiques d’autoritzar l’ús de gossos 
terapèutics i escortes i vetllar pel compliment dels requisits i obligacions relatius a 
l’ensinistrament i certificació i de les obligacions a càrrec dels usuaris establerts  
a la normativa aplicable

1. Correspondrà a l’Administració autonòmica de la Generalitat de Catalunya 
establir, de conformitat amb la normativa general aplicable, aplicar i vetllar pel 
compliment dels requisits, deures i obligacions en cadascun dels següents àmbits:

I. La formació necessària i la capacitació tècnica per a l’ensinistrament dels gos-
sos terapèutics i/o escorta.

II. L’autorització acreditativa de la condició de gos terapèutic i/o escorta.
III. La formació necessària a les usuàries per fer efectiu i ajustat a la normativa 

vigent en matèria de violència de gènere, així com fer efectiu el dret d’acompanya-
ment amb el degut i l’íntegre compliment del deure de perseguir el major benestar 
dels animals d’acompanyament.

Esmena 5
GP de Ciutadans (5)
D’addició d’un nou article, el cinquè, que afegeix un nou article 30 quater a la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, 
amb el contingut següent

Article cinquè. S’afegeix un nou article 30 quater a la Llei 5/2008, del 24 d’abril, 
del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que tindria el següent con-
tingut:

Article 30 quater. Deure de les administracions públiques de disposar dels mit-
jans d’una oferta formativa suficient per garantir la formació.

1. L’administració autonòmica de la Generalitat de Catalunya haurà d’aprovar 
i posar a disposició de les persones interessades una oferta formativa suficient per 
garantir el compliment de les obligacions legals vigents en els següents àmbits:

a) La capacitació dels tècnics que duguin a terme l’ensinistrament dels gossos.
b) El coneixement de les usuàries per fer efectiu el dret de protecció per part dels 

gossos.
2. A efectes d’impartir l’oferta en compliment del previst en l’apartat 1, l’Admi-

nistració autonòmica haurà de col·laborar amb les administracions locals i de les 
entitats privades amb experiència i prestigi en la respectiva matèria.
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Esmena 6
GP de Ciutadans (6)
D’addició d’un nou article, el sisè, que afegeix un nou article 30 quinquies a la 
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, 
amb el contingut següent

Article sisè. S’afegeix un nou article 30 quinquies a la Llei 5/2008, del 24 d’abril, 
del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que tindria el següent con-
tingut:

Article 30 quinquies. Principis rectors en matèria de dret d’acompanyament per 
gossos escorta i terapèutics

1. Els principis rectors en matèria de dret d’acompanyament per gossos escorta 
i terapèutics són:

a. Protecció efectiva de la usuària
b. Recuperació integral de la usuària.
c. Major benestar i seguretat de la usuària.
d. Benestar dels animals.
2. L’actuació de l’Administració haurà d’inspirar-se en la màxima efectivitat i 

compliment d’aquests principis rectors.

Esmena 7
GP de Ciutadans (7)
D’addició d’un nou article, el setè, que afegeix un nou article 30 sexies a la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, 
amb el contingut següent

Article setè. S’afegeix un nou article 30 sexies a la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a eradicar la violència masclista, que tindria el següent contingut:

Article 30 Sexies. Deure específic de vetllar pel benestar animal
1. Les administracions públiques tenen el deure de protegir els animals i vetllar 

per la seva protecció per part de les persones usuàries, d’acord amb les normes vi-
gents vetllant pel benestar animal.

2. En tot cas, les administracions públiques vetllaran especialment a l’efecte que 
les persones usuàries dels animals d’acompanyament els mantinguin sempre en con-
dicions òptimes de benestar, seguretat i d’higiene.

Esmena 8
GP de Ciutadans (8)
D’addició d’un nou article, el vuitè, que afegeix un nou article 46.bis de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, 
amb el contingut següent

Article vuitè. S’afegeix un nou article 46.bis a la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a eradicar la violència masclista, que tindria el següent contingut:

Article 46 bis. Deure de promoció de polítiques públiques que facin efectiu el dret 
d’acompanyament

1. L’Administració autonòmica de la Generalitat de Catalunya i les administra-
cions locals, mitjançant els seus òrgans competents o entitats competents, establiran 
en els termes que considerin convenient i d’acord amb la normativa aplicable polí-
tiques públiques que ampliïn l’accés a l’ús de gossos terapèutics i/o escorta a favor 
de dones en situació de violència masclista.

2. Les polítiques públiques que estableixin els poders públics obligats per aquest 
article podran establir prestacions socials amb la finalitat d’ampliar i facilitar l’ac-
cés a l’ús de gossos terapèutics i/o escorta.



BOPC 471
20 de novembre de 2019

3.01.02. Proposicions de llei 13 

Esmena 9
GP de Ciutadans (1)
De modificació de la numeració de l’article tercer de la Proposició de llei, que 
passa a ésser l’article novè, pel qual s’afegeix una disposició final sisena de la 
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista

Article novè. Pel qual s’afegeix la següent disposició final sisena de la Llei 5/2008 
de 24 d’abril del dret de les dones a eradicar la violència masclista que passa a tenir 
el següent contingut,

El Govern desenvoluparà reglamentàriament en el termini màxim de tres mesos 
la normativa necessària per a l’efectivitat del dret a l’acompanyament per gossos 
terapèutics i/o escortes en els termes previstos a la disposició addicional dotzena.

Esmena 10
GP de Ciutadans (2)
De modificació de la numeració de l’article quart de la Proposició de llei, que 
passa a ésser la disposició final única de la Proposició de llei

Disposició final única. Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Exposició de motius
La violència masclista és una de les manifestacions més clares de la desigualtat 

en la nostra societat. Es tracta d’un problema global i greu que afecta de manera 
negativa a les seves víctimes, posant en perill la seva salut, la seva dignitat i la seva 
supervivència.

La Resolució de les Nacions Unides «Fortalecimiento de las respuestas en mate-
ria de prevención del delito y justicia penal a la violencia contra la mujer» aprovada 
per la seva Assemblea General de data 21 de desembre de 2010, incorpora la neces-
sitat que els poders públics assegurin els serveis mèdics, jurídics i socials adequats 
i sensibles per a les víctimes d’aquest tipus de violència.

En els últims anys, la utilització de gossos escortes i/o terapèutics ha tingut un 
gran acolliment, ja que faciliten a les víctimes (i) la recuperació integral, (ii) contri-
bueixen a augmentar la seguretat, (iii) són una mesura terapèutica i (iv) un element 
dissuasiu, servint de protecció davant de possibles atacs del seu agressor. No obs-
tant, i a diferència d’altres col·lectius desfavorits, als quals s’ha reconegut legalment 
el dret d’acompanyament per animals domèstics, les víctimes en situació de violèn-
cia masclista no tenen reconegut aquest dret.

Aquesta manca de reconeixement comporta en la vida quotidiana la dificultat o 
fins i tot l’impediment absolut per part de les víctimes de circular o accedir a edificis 
o establiments, fins i tot de titularitat o ús públic, dificultant les finalitats terapèuti-
ques i preventives d’aquesta mesura i sense que hi hagi cap justificació suficient que 
empari aquestes circumstàncies.

És per aquest motiu, i tenint en compte els beneficis socials dels gossos tera-
pèutics i/o escortes, es presenta aquesta llei amb l’objectiu de reconèixer el dret a 
l’acompanyament per gossos terapèutics i/o escortes a tota víctima de violència mas-
clista en els mateixos termes i condicions, en tot allò que no sigui incompatible amb 
la seva finalitat, que els beneficiaris d’aquest dret per a gossos d’assistència segons 
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el previst a la Llei 19/2009, del 26 de novembre, de l’accés a l’entorn de les persones 
acompanyades de gossos d’assistència.

Per aquests motius, el grup parlamentari de Ciutadans presenta la següent:

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2019
Carmen de Rivera i Pla, GP Cs; Anna Tarrés i Campà, GP JxCat; Rut Ribas 

i Martí, GP ERC; Beatriz Silva Gallardo, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánc-
hez, GP CatECP; Natàlia Sànchez Dipp, SP CUP-CC; Esperanza García González,  
SP PPC, diputats

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el millorament de l’autovia A-2 al pas per 
les províncies de Lleida i Barcelona
250-00977/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 51059 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 15.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 51059)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 2

2. Sol·licitar al Ministeri de Foment per a què consensuï amb les institucions ter-
ritorials i els agents socials oportuns, un pla de modernització, millora de la fluïdesa 
del trànsit i de la seguretat a l’autovia A-2 al seu pas per les comarques de Lleida i 
que, en el marc d’aquest pla estudiï la viabilitat d’ampliar a un tercer carril el tram 
de l’Autovia del Nord-est (A-2) entre Lleida i Cervera.

Proposta de resolució sobre el residu zero
250-00982/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 51060 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 15.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 51060)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar el primer semestre de 
2020, un projecte de llei de prevenció i gestió dels residus i d’ús eficient dels recur-
sos de Catalunya.
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Proposta de resolució sobre la retirada del Pla director urbanístic de 
l’activitat econòmica Sant Marçal - Cal Vies, al Penedès
250-00985/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 51063 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 15.11.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 51063)

Esmena 1
GP Republicà (1)
De modificació del punt 2

Aplicar una moratòria a tot el territori de la vegueria Penedès, a tots els plans i 
projectes que puguin alterar les futures decisions derivades del debat de la ciutada-
nia del territori sobre el Pla Territorial Parcial del Penedès, a excepció d’aquelles 
modificacions puntuals de planejament que afectin a un municipi sol i no suposin, en 
cap cas, una alteració o afectació substancial o de model per al territori.

Proposta de resolució sobre el millorament dels protocols d’actuació 
davant els atacs d’ossos
250-00993/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 51066; 51281).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.11.2019 al 20.11.2019).
Finiment del termini: 21.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la protecció de persones i animals en 
terrenys amb pous
250-00994/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 51067; 51282).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.11.2019 al 20.11.2019).
Finiment del termini: 21.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’increment de l’horari curricular 
d’educació física en l’educació primària i l’educació secundària
250-00995/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 51068; 51283).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.11.2019 al 20.11.2019).
Finiment del termini: 21.11.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’aplicació de polítiques actives de 
prevenció de riscos contra la contaminació atmosfèrica
250-00996/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 51069; 51284).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.11.2019 al 20.11.2019).
Finiment del termini: 21.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la gestió del Palau d’Esports de l’Anella 
Mediterrània, de Tarragona
250-00997/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 51070; 51285).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.11.2019 al 20.11.2019).
Finiment del termini: 21.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres compromeses en 
els sectors del canal Segarra-Garrigues
250-00998/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 51071; 51286).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.11.2019 al 20.11.2019).
Finiment del termini: 21.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les afectacions mediambientals de 
l’empresa paperera Sarrià, SL, de Sarrià de Ter
250-00999/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 51072; 51163; 51287).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.11.2019 al 20.11.2019).
Finiment del termini: 21.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el Pla director urbanístic del litoral de 
les comarques gironines
250-01000/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 51073; 51164; 51288).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.11.2019 al 20.11.2019).
Finiment del termini: 21.11.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el Conservatori de Música Isaac Albéniz, 
de Girona
250-01001/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 51074; 51165; 51289).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.11.2019 al 20.11.2019).
Finiment del termini: 21.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’envelliment de la població de Manresa
250-01002/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 51075; 51290).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.11.2019 al 20.11.2019).
Finiment del termini: 21.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de suport als defensors dels drets humans
250-01003/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 51076; 51166; 51291).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.11.2019 al 20.11.2019).
Finiment del termini: 21.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reforma de la normativa 
d’identificació dels policies en funcions d’ordre públic
250-01004/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 51077; 51167; 51292).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.11.2019 al 20.11.2019).
Finiment del termini: 21.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aturada de la prolongació de l’autopista 
C-32
250-01005/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 51078; 51168; 51293).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.11.2019 al 20.11.2019).
Finiment del termini: 21.11.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la reparació de la carretera que uneix 
Estac amb la N-260
250-01006/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 51079; 51169; 51294).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.11.2019 al 20.11.2019).
Finiment del termini: 21.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment del dret de les dones 
amb discapacitat auditiva a tenir un intèrpret en el moment del part
250-01007/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 51080; 51295).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.11.2019 al 20.11.2019).
Finiment del termini: 21.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la rendició de comptes per part de la 
Generalitat
250-01008/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 51081; 51296).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.11.2019 al 20.11.2019).
Finiment del termini: 21.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el pagament als proveïdors de la 
Generalitat
250-01009/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 51082; 51297).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.11.2019 al 20.11.2019).
Finiment del termini: 21.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la dotació del parc mòbil de l’àrea 
bàsica policial Selva Litoral amb els vehicles necessaris
250-01010/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 51083; 51298).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.11.2019 al 20.11.2019).
Finiment del termini: 21.11.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució de reprovació del conseller d’Interior per 
l’increment de la violència policial en casos de desnonament
250-01011/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 51084; 51170; 51299).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.11.2019 al 20.11.2019).
Finiment del termini: 21.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’anunci del tancament de la base de 
Ryanair a l’aeroport de Girona
250-01012/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 51085; 51300).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.11.2019 al 20.11.2019).
Finiment del termini: 21.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la seguretat a la carretera C-12 en el 
tram entre Lleida i Àger
250-01013/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 51086; 51301).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.11.2019 al 20.11.2019).
Finiment del termini: 21.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de condemna dels fets esdevinguts en el CAP 
Les Corts, de Barcelona
250-01014/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 51087; 51302).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 19.11.2019 al 20.11.2019).
Finiment del termini: 21.11.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de resposta a la sentència del Tribunal Suprem 
sobre els fets del Primer d’Octubre
250-01015/12

PRÒRROGA PARCIAL DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP PSC-Units (reg. 51171; 51303; 51355).
Pròrroga del termini per a presentar esmenes a la proposta de resolució, llevat de 
l’incís de l’apartat 11 afectat per la suspensió parcial de la tramitació acordada pel 
Tribunal Constitucional el 5 de novembre de 2019 (BOPC 464, del 12 de novembre 
de 2019): 2 dies hàbils (del 19.11.2019 al 20.11.2019).
Finiment del termini: 21.11.2019; 10:30 h.
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la universitat
302-00156/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 51239 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació 
al Govern sobre la universitat (tram. 300-00191/12).

Moció
El Parlament de Catalunya constata que: 
1. La Universitat ha de ser un espai per a la reflexió i el diàleg, de respecte i to-

lerància envers totes les idees, un espai de creació i pensament on la paraula n’ha 
de ser la protagonista.

2. La Universitat ha de garantir i fer respectar el dret de manifestació i protesta 
així com el dret a l’activitat acadèmica (assistència a l’aula i docència).

3. Les Universitats públiques catalanes pateixen un ofec econòmic-financer des 
de l’any 2012 degut a les retallades del 30% en el finançament públic, així com per 
l’augment del 66% de les taxes i preus universitaris.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
4. Posar els instruments necessaris a disposició de les Universitats Públiques per 

tal que es garanteixin el dret essencial a l’estudi (assistència a les classes i a les pràc-
tiques i realització de l’activitat docent amb normalitat) i al treball (tant del profes-
sorat com del personal d’administració i serveis), alhora que es garanteixin el dret 
de mobilització i de manifestació.

5. Convocar, de manera urgent, els rectors i rectores de les universitats públiques 
catalanes per tractar els temes d’actualitat que els preocupen posant la universitat a 
l’agenda política.

6. Donar compliment a la Resolució 97/XII sobre universitats públiques amb 
la incorporació en el proper pressupost per al 2020, de 900M€ per a finançament i 
100M€ per a inversions en infraestructures, així com reduir un 30% les taxes i preus 
universitaris per al curs 2020-21.

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
302-00158/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 51336 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161 del Re-
glament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al 
Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 300-00190/12).
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Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Acordar en un termini de dos mesos la signatura d’un nou contracte progra-

ma, dins el Mandat marc en vigència, que serveixi com instrument d’estabilitat 
econòmica, financera i laboral a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i 
garanteixi uns mitjans públics referents de qualitat en el sector audiovisual i l’accés 
general a un informació veraç, plural, neutral i equilibrada. En definitiva, fer com-
plir la Moció 13/XI del Parlament de Catalunya, sobre la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals.

2. Garantir que el nou contracte programa: 
a. Asseguri el pluralisme polític, religiós i cultural
b. Sigui model de credibilitat i independència
c. Fomenti el debat plural sobre qüestions d’interès públic
d. Fomenti la cohesió social, la convivència i el respecte a la diversitat
e. Fomenti i promocioni la igualtat entre dones i homes a tots els àmbits
f. Asseguri la diversitat comarcal i local
3. El Parlament de Catalunya acorda reprovar i demanar la dimissió de Núria 

Llorach i Boladeras com a actual vicepresidenta i presidenta en funcions del Con-
sell de Govern de la CCMA per la seva ineficient gestió dels recursos econòmics de 
la Corporació, la manca de transparència durant tot el seu mandat, l’incompliment 
reiterat del Llibre d’Estil de la CCMA així com de la missió de servei públic per a 
tots els catalans i catalanes, especialment en la transmissió d’una informació veraç, 
objectiva i equilibrada, respectuosa amb el pluralisme polític, social i cultural.

4. El Parlament de Catalunya condemna els menyspreus i insults a treballadors 
públics, com són els Mossos d’Esquadra, i a polítics, per part d’alguns col·laboradors 
de la Corporació, que són inacceptables per un canal públic, intolerables i contraris 
al Llibre d’Estil i a la legislació de l’audiovisual. Així com acorda instar al Consell 
de Govern de la CCMA a prendre accions al respecte vers els qui desqualifiquen i 
desacrediten a aquests funcionaris i personalitats públiques, i els assenyalen com a 
una amenaça, que acaben convertint la televisió pública com la veritable amenaça.

5. El Parlament de Catalunya insta al Govern a garantir una programació de qua-
litat i plural, que respecti totes les opinions i manifestacions polítiques, socials, lin-
güístiques, culturals i religioses presents a tot el territori; i que ofereixi un contingut 
i un to informatius en aquells programes o emissions que així ho requereixen, obvi-
ant opinions personals i punts de vista dels professionals, que en aquests contextos 
són innecessaris i no tenen interès periodístic. Garantir tanmateix la separació clara 
entre la opinió i la informació, així com la neutralitat política dels professionals dels 
mitjans públics.

6. Reconèixer que les audiències esbiaixades dels canals de la Corporació són 
causa d’una manca de pluralisme evident i d’una marcada inclinació processista 
dels continguts que s’ofereixen i instar al Consell de Govern de la CCMA a elaborar 
un pla de programació específic per tal de recuperar a aquells espectadors que per 
aquests motius han desconnectat dels canals i emissores de la Corporació, per tal 
que la CCMA esdevingui un reflex real de la diversitat catalana.

7. El Parlament de Catalunya constata la necessitat que el Consell de l’Audiovi-
sual de Catalunya introdueixi nous barems per la qualificació de la pluralitat més 
enllà del criteri estadístic i quantitatiu en serveis informatiu. Així, s’analitzarà la 
pluralitat de continguts, la ponderació en la diversitat de veus i l’equanimitat en els 
programes que s’emetin als canals de CCMA, especialment als espais de tertúlia.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; David Pérez Ibáñez, diputat, GP PSC-Units
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el tancament de 
les universitats imposat pels violents
302-00159/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 51491 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Jorge Soler González, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Regla-
mento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació 
al Govern sobre el tancament de les universitats imposat pels violents (tram. 300-
00193/12).

Moción
El Parlamento de Cataluña: 
1. Condena sin reservas: (i) las ocupaciones de los campus universitarios y los 

destrozos en los bienes muebles e inmuebles situados en ellos, por parte de alumnos 
encapuchados; (ii) los actos de amenaza e intimidación con los que los alumnos en-
capuchados quieren impedir que el resto de alumnos, que son la inmensa mayoría de 
ellos, pueda ejercer su derecho a asistir a clase y a ser evaluado con toda normalidad 
conforme al currículum de sus estudios; (iii) los actos de amenaza e intimidación a 
los docentes y personal de administración y servicios con el objetivo de impedir el 
normal desarrollo de la actividad universitaria; y (iv) la vulneración de la libertad 
ideológica por parte de quienes quieren destruir el clima de normal intercambio de 
ideas que debe presidir la institución universitaria.

El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
2. Instar a los rectores de todas las universidades catalanas a que garanticen la 

normalidad docente e investigadora en todos los campus universitarios de Cataluña 
y se hagan responsables del mantenimiento del orden académico necesario para 
realizar con normalidad la actividad académica de todos los estudiantes, incoando 
los correspondientes expedientes disciplinarios contra aquellos estudiantes o indi-
viduos que al margen de la legalidad impidan a los estudiantes el libre ejercicio de 
sus derechos y, en su caso, denunciando los hechos que pudiesen constituir ilícitos 
administrativos o penales.

3. Ordenar al Cuerpo de Mossos d’Esquadra a que entren en los campus univer-
sitarios cada vez que se den amenazas, coacciones o enfrentamientos físicos en su 
interior que puedan ser constitutivos de delito y pongan en peligro el orden público 
y la seguridad de los estudiantes o supongan una grave paralización de la vida aca-
démica, y a identificar, y en su caso a denunciar ante la Fiscalía, a los responsables 
de estas conductas.

El Parlament de Cataluña: 
4. Declara que las normas de evaluación de los estudiantes universitarios están 

reguladas por ley y, por tanto, no pueden ser modificadas caprichosamente en fun-
ción de intereses de parte, sectoriales o de cualesquiera ámbitos ajenos a la univer-
sidad.

5. Declara que los ingresos por matrículas que percibe la universidad son ingre-
sos debidos, y que, por tanto, su devolución sólo sería posible tras la tramitación de 
un expediente de devolución de ingresos públicos que justificase la impropiedad  
de aquel cobro, supuesto que no se da en relación con estos hechos, y que actuar de 
otro modo equivaldría a perjudicar a unos alumnos en detrimento de otros y a cau-
sar un perjuicio a las finanzas de las propias universidades. En consecuencia, toda 
devolución que no siga el procedimiento y las causas legales deberá ser considerada 
contraria a derecho y constitutiva de un supuesto delito de malversación de caudales 
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públicos, que deberá perseguir la Hacienda Pública y oportunamente ser puesto en 
conocimiento de la Fiscalía.

6. Reprueba a la consellera Maria Àngels Chacón por su inacción deliberada 
ante los graves acontecimientos que están sufriendo las universidades catalanas y 
exige su dimisión.

Palacio del Parlamento, 14 de noviembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Jorge Soler González, diputado, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’increment de la 
desocupació i la desacceleració de l’activitat econòmica
302-00160/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 51492 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Martí Pachamé Barrera, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Re-
glamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel-
lació al Govern sobre l’increment de la desocupació i la desacceleració de l’activitat 
econòmica (tram. 300-00192/12).

Moción
El clima de conflicto social instalado en Cataluña desde el 2017 ha ido deterio-

rando progresivamente la recuperación económica.
Cataluña ha vivido en los últimos años de los dividendos de los vientos de cola 

del crecimiento de la economía internacional. Somos una economía abierta y ello 
ha favorecido a nuestro sector exportador, que ha sido una de las claves de nuestro 
crecimiento durante estos años; también han sido favorecedoras la política mone-
taria del Banco Central Europeo (que ha permitido un entorno de tipos bajos que 
ha beneficiado a nuestra hiperendeudada economía) y la evolución a la baja de los 
precios del petróleo.

El crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo no dependen sólo 
de las medidas políticas, sino también del empuje empresarial. Las inversiones ge-
neradoras de empleo y riqueza requieren, esencialmente, de estabilidad y seguridad.

Hasta ahora hemos vivido de las inversiones planificadas antes de octubre de 
2017, momento en el que la convivencia en Cataluña quedó rota y la sociedad, di-
vidida; desde entonces, el Govern de la Generalitat, en lugar de ser un agente pro-
motor de un ecosistema propicio para la generación de puestos de trabajo, ha con-
tribuido a generar un ámbito claramente contrario a las inversiones empresariales.

Debemos tener claro que las empresas mantendrán sus centros de producción en 
nuestro territorio mientras su cuenta de explotación no entre en números rojos; si 
esto llegara a ocurrir, probablemente tomarán decisiones dolorosas que afectarán a 
la población más vulnerable.

Precisamente esta preocupación, agravada por las últimas declaraciones del Go-
vern de la Generalitat apoyando declaraciones de «independencia o barbarie», o por 
el hecho de que el Presidente de la Generalitat salga a cortar carreteras, o por que 
se dé apoyo a cortes de carreteras que tienen un coste de millones de euros para la 
economía catalana y española, y el hecho de que seguramente nos enfrentamos a un 
deterioro de las condiciones favorables que nos han ayudado hasta ahora, nos llevan 
a presentar esta moción.
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1. Seguridad jurídica y estabilidad política
1.1. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a realizar, a tra-

vés de su Presidente, una declaración pública e institucional de condena expresa de: 
(i) las acciones violentas; (ii) los ataques vandálicos; (iii) los cortes de carretera; (iv) 
el sabotaje de las infraestructuras; (v) el boicot a las empresas y a los agentes eco-
nómicos; y (vi) los ataques a los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, 
que los grupos radicales separatistas han realizado en el mes de octubre y noviem-
bre del 2019.

1.2. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a realizar, a tra-
vés de su Vicepresidente, una declaración pública e institucional de condena expresa 
de: (i) las acciones violentas; (ii) los ataques vandálicos; (iii) los cortes de carretera; 
(iv) el sabotaje de las infraestructuras; (v) el boicot a las empresas y a los agentes 
económicos; y (vi) los ataques a los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguri-
dad, que los grupos radicales separatistas han realizado en el mes de octubre y no-
viembre del 2019.

1.3. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a llevar a cabo 
las medidas necesarias que permitan garantizar la convivencia, la seguridad en las 
calles de las ciudades, y la seguridad en las infraestructuras y en las carreteras con 
la finalidad de evitar graves perjuicios a la economía catalana.

1.4. El Parlament de Cataluña condena la inacción del Govern ante los actos 
violentos y los cortes de circulación en las carreteras perpetrados por radicales se-
paratistas que vulneran el derecho fundamental de libre circulación de personas y 
mercancías.

1.5. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a diseñar un pro-
cedimiento ad hoc para agilizar los trámites de reclamación para que los afectados 
por las acciones perpetradas por los radicales separatistas puedan solicitar las com-
pensaciones a las que tengan derecho a recibir por los daños y perjuicios que les 
han causado y evitar de ese modo las demoras burocráticas habituales de este tipo 
de reclamaciones.

1.6. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a presentar una 
demanda por responsabilidad civil contra los convocantes de las manifestaciones 
realizadas en este mes de octubre y noviembre de 2019. En ella se exigirá el resar-
cimiento por los daños y perjuicios que han sufrido los comerciantes y propietarios 
de locales y vehículos por fuego provocado, destrucción y saqueo, y también por las 
pérdidas ocasionadas al sector de la restauración y la hostelería por las cancelacio-
nes sufridas a causa de los disturbios y acciones violentas realizadas por los coman-
dos separatistas radicales durante el transcurso de estas manifestaciones.

1.7. El Parlament de Cataluña expresa su apoyo y solidaridad a los autónomos y 
los empresarios de los sectores del transporte, la hostelería, la restauración, el turis-
mo y el comercio, y a sus trabajadores, lamentando las afectaciones a su producti-
vidad y movilidad y las pérdidas que hayan podido sufrir a causa de los disturbios 
y acciones violentas realizadas por los comandos separatistas radicales, y exige al 
Govern de la Generalitat que garantice que no se vuelvan a repetir.

2. Mejora de la formación y del mercado laboral
2.1. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a dar el impulso 

necesario para que el Servicio Público de Ocupación de Cataluña, en colaboración 
con los agentes sociales y las empresas, trabajen por mejorar la adecuación de los 
currículums docentes de las enseñanzas profesionales a las necesidades del tejido 
empresarial.

2.2. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a agilizar los trá-
mites para volver a sacar a concurso la gestión del Centro de Formación Profesional 
de Martorell, teniendo en cuenta las demandas del sector y de los agentes sociales.
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2.3. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a diseñar un plan 
con el objetivo de aumentar la presencia de las mujeres en las carreras técnicas y 
científicas, así como en la formación profesional.

2.4. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a introducir los 
cheques de formación para todos los desempleados de larga duración (más de un 
año). Dichos cheques se utilizarán para abonar el importe de los cursos presencia-
les, tutorías individuales y formación remota por ordenador, cuyo aprovechamiento 
deberá ser acreditable.

2.5. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a hacer un estu-
dio comparado con otros países, especialmente con el Reino Unido, para analizar 
la adaptabilidad a nuestra realidad de aquellos programas que hayan demostrado un 
mayor éxito en la recolocación de las personas en desempleo.

3. Apoyo al comercio y al turismo
3.1. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a abrir una línea 

de préstamos en condiciones preferentes, en el plazo de tres meses, a través del Ins-
tituto Catalán de Finanzas (ICF) para la modernización y digitalización del pequeño 
comercio, dirigida a personas físicas o pymes.

3.2. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a impulsar una 
campaña institucional de apoyo al turismo de Cataluña que permita paliar los efec-
tos negativos sobre nuestra buena imagen exterior que han causado los actos violen-
tos y vandálicos sucedidos en este mes de octubre y noviembre del 2019.

3.3. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a tomar las me-
didas oportunas y a ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Barcelona para ga-
rantizar la continuidad de los grandes eventos feriales que generan para la ciudad de 
Barcelona (y, por extensión, para toda la economía catalana) importantes ingresos 
económicos y numerosos puestos de trabajo.

4. Apoyo a la industria
4.1. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a apoyar, de ma-

nera especial, a los sectores económicos y empresariales de alta intensidad tecnoló-
gica y de alto valor añadido en productos o servicios.

4.2. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a cumplir los 
aspectos vinculados con las inversiones en infraestructuras o energía que están in-
cluidas en el Pacto Nacional para la Industria como factor clave para la transición 
del sector industrial.

4.3. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a elaborar la Ley 
de Transición Energética de Cataluña y a trabajar por que se cumpla con el objetivo de  
que en el año 2030 el 50% del consumo eléctrico tenga origen en las energías reno-
vables.

4.4. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a llevar a cabo 
las medidas necesarias para que la producción de las plantas automovilísticas de Ca-
taluña continúe estando a la cabeza de la tecnología del momento.

4.5. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a poner en marc-
ha un plan que propicie el retorno de los miles de empresas que han abandonado 
Cataluña a raíz del golpe a la democracia perpetrado durante los meses de septiem-
bre y octubre de 2017.

Palacio del Parlamento, 15 de noviembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Martí Pachamé Barrera, diputado, GP Cs
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les subvencions 
del Departament de la Presidència i els beneficis fiscals a entitats de 
dubtosa utilitat social
302-00161/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 51493 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161 del Regla-
mento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació 
al Govern sobre les subvencions del Departament de la Presidència i els beneficis 
fiscals a entitats de dubtosa utilitat social (tram. 300-00188/12).

Moción
1. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a abandonar su 

política de intentar hacer pasar por proyectos y acciones de interés social o de uti-
lidad pública a aquellas actividades que sólo responden al interés partidista de ad-
hesión y promoción del separatismo y son de nula utilidad para los intereses gene-
rales de todos los catalanes y, por lo tanto, deje de regalarles recursos públicos que 
deberían destinarse a subvencionar fines de genuino interés social.

2. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a realizar una au-
ditoría integral de la concesión de las subvenciones públicas otorgadas por la Gene-
ralitat de Cataluña y sus organismos dependientes en los últimos 10 años, mediante 
la contratación de una entidad externa e independiente.

3. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a tomar las me-
didas necesarias para luchar activamente contra la corrupción mediante la creación 
y aplicación de un marco normativo más transparente, que tenga como objetivo de-
tectar de forma preventiva cualquier tipo de mala praxis o actividad ilegal en la con-
cesión de subvenciones públicas, y para proteger a aquellas personas que den la alar-
ma de posibles hechos delictivos relacionados con el uso de los caudales públicos.

4. El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a cesar la política de 
publicidad institucional orientada a la difusión y conocimiento de un mensaje vincula-
do a la causa separatista y que va en contra de los valores y principios constitucionales.

5. En especial, el Parlamento de Cataluña rechaza los hechos que se listan a con-
tinuación y exige al Govern de la Generalitat: 

5.1. Dejar de pagar la hipoteca del edificio «Octubre-Centre de Cultura Contem-
porània» en Valencia, cuya propiedad es de la entidad privada Acció Cultural del 
País Valencià.

5.2. Condenar las persecuciones en las redes sociales, que cuentan con el apoyo 
de Plataforma per la Llengua, a trabajadores y autónomos que utilizan cualquiera de  
las lenguas oficiales en sus ocupaciones.

5.3. Condenar el escarnio sufrido por el personal sanitario del CAP de Les Corts 
de Barcelona por el hecho de haber utilizado una lengua oficial en el ejercicio de 
sus funciones.

5.4. Eliminar las multas lingüísticas, por ser contrarias a nuestro ordenamiento 
jurídico.

5.5. Retirar la consideración de entidad cultural a Òmnium Cultural, ya que la 
misma sólo tiene como objetivo promover intereses separatistas que nada tienen que 
ver con el fomento y la protección de la cultura popular y tradicional.

5.6. Eliminar los beneficios fiscales a l’Associació per la Salvaguarda del Patri-
moni Historicocultural de l’Alguer, dada su acreditada falta de actividad.

Palacio del Parlamento, 15 de noviembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ascens de 
la ultradreta a Europa i l’impacte de la deriva repressiva de l’Estat 
espanyol en la construcció europea com una comunitat democràtica 
de drets compartits
302-00162/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 51494 i 51720 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament i Presidència del 

Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la següent mo-
ció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’ascens de la ultradreta a Europa 
i l’impacte de la deriva repressiva de l’Estat espanyol en la construcció europea com 
una comunitat democràtica de drets compartits (tram. 300-00196/12).

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Manifesta el seu compromís amb el projecte de construcció Europea com una 

comunitat democràtica de drets i llibertats ciutadanes. En defensa d’aquest compro-
mís europeista, mostra la seva preocupació per les conseqüències de la resposta ju-
dicial de l’Estat Espanyol en les institucions europees, i per això: 

a. Denuncia la manca de respecte per part del Tribunal Suprem a les institucions 
Europees, en no esperar la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea 
–que ha de discernir si té la prerrogativa de jutjar-lo o gaudeix d’immunitat parla-
mentària com a eurodiputat– per a dictar la seva sentència sobre Oriol Junqueres.

b. Condemna l’atemptat democràtic que va suposar l’expulsió forçada per part de 
la Junta Electoral Central d’Oriol Junqueras de la llista electoral d’Esquerra Repu-
blicana, quan el Tribunal Suprem havia suspès la seva inhabilitació en espera de la 
decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

c. Fa una crida a les institucions Europees, i en especial al Parlament Europeu, 
per tal que garanteixin els drets de representació dels ciutadans que van votar Oriol 
Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín, i que l’Estat Espanyol ha violentat de 
forma arbitraria.

d. Constata que amb tot allò exposat en els punts anteriors no s’ha respectat la 
voluntat expressada democràticament per la ciutadania en les eleccions europees del 
passat 26 de maig. Conseqüentment reclama que si el Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea decideix que la immunitat diplomàtica s’adquireix en el moment de ser vo-
tat, es garanteixin plenament tots els seus drets com a europarlamentaris.

2. Mostra la seva preocupació pel creixement de l’extrema dreta arreu d’Europa 
i, en particular, a l’Estat Espanyol. En conseqüència: 

a. Fa una crida a les principals institucions, actors polítics i socials de l’Estat per 
a no normalitzar el feixisme, ni blanquejar les seves polítiques.

b. Demana a les forces polítiques presents en aquest Parlament que no col·labo-
rin amb l’extrema dreta, ni activament ni passiva, ni comptant amb els seus vots ni 
compartint mobilitzacions al carrer.

c. Denuncia la impunitat que tot sovint tenen les accions de l’extrema dreta al 
carrer i que massa sovint donen aparença de connivència amb les institucions judi-
cials, i els cossos i forces de seguretat de l’Estat. En aquest sentit troba especialment 
alarmant la posició de la Fiscalia General de l’Estat de considerar els col·lectius 
d’extrema dreta com a susceptibles de ser víctimes de delictes d’odi.

d. Considera especialment urgent que el govern de l’Estat aposti per una política 
de diàleg i solucions democràtiques per a Catalunya, abandonant la via judicial, on 
comparteix acusacions amb l’extrema dreta.
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e. Sol·licita que el Govern de l’Estat abandoni el camí de les polítiques autoritàries i 
repressives que venen marcades per l’extrema dreta, sent l’única oferta proporcionada 
per solucionar el conflicte polític a Catalunya per part del Govern de l’Estat fins ara.

3. Per tot l’exposat anteriorment considera que la instrumentalització que fa l’Es-
tat Espanyol de les institucions europees és un greu perill per a la construcció euro-
pea com un espai democràtic de drets compartits i denuncia que: 

a. Les accions de l’Estat Espanyol han contribuït a erosionar els organismes su-
pranacionals de defensa dels drets fonamentals bàsics, tot ignorant les opinions del 
Grup de Treball de Nacions Unides sobre Detencions Arbitraries i arribant a difa-
mar als seus membres.

b. La inacció de les institucions europees davant la vulneració de drets fonamen-
tals de la ciutadania per part de l’Estat Espanyol ha estat repetidament utilitzada per 
l’euroescepticisme per a combatre el projecte de construcció europea i per règims to-
talitaris per a erosionar la política exterior europea i justificar la seva pròpia repressió.

c. L’alteració de majories del Parlament Europeu i la imposició de traves admi-
nistratives per a modificar la voluntat de la ciutadania lliurement expressada en les 
eleccions europees erosiona el principal mecanisme de legitimació democràtica de 
les institucions europees i constitueix un greu precedent que pot ser aprofitat per si-
lenciar la dissidència política.

4. Davant d’aquestes actuacions, considera necessari que les institucions Europe-
es mantinguin una posició neutral vers el conflicte democràtic entre Catalunya i la 
resta de l’Estat Espanyol que els hi permeti erigir-se en garant dels drets fonamen-
tals de la ciutadania i d’un diàleg que serveixi per arribar a solucions polítiques per 
a problemes polítics.

5. Considera imprescindible donar trasllat d’aquesta resolució als òrgans de go-
vern del Parlament Europeu per a tal de deixar constància de la voluntat Europeista 
del Parlament de Catalunya i de la denuncia de la vulneració de drets fonamentals 
per part de l’Estat Espanyol i la seva afectació a les institucions europees.

6. Insta el Govern a continuar manifestant la seva preocupació pel creixement de 
l’extrema dreta a Europa i, en particular, a l’Estat Espanyol, i a seguir condemnant 
arreu del món la vulneració de drets fonamentals per part de l’Estat Espanyol i la 
seva afectació a les institucions europees.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el seu suport a 
l’Assemblea d’Electes de Catalunya
302-00163/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 51495 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 161 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a 
la Interpel·lació al Govern sobre el seu suport a l’Assemblea d’Electes de Catalunya 
(tram. 300-00198/12).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. El Parlament de Catalunya recorda, al president de la Generalitat, al Govern 

i als diputats i les diputades que el conformen, que és la institució que representa el 
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poble de Catalunya i on s’expressa, democràtica i legítimament, el pluralisme polític 
i social de Catalunya. En aquest sentit, el Parlament de Catalunya rebutja l’aparença 
de legalitat i representativitat que exerceixen entitats privades alienes a les institu-
cions estatutàries de Catalunya com són els autoanomenats «consell de la república» 
i «l’assemblea d’electes de Catalunya».

2. El Parlament de Catalunya insta el president de la Generalitat i el Govern a: 
a) Deixar de convocar o participar, activa o passivament, en entitats privades que 

intenten usurpar l’autèntica legitimitat i representativitat de les institucions de Cata-
lunya, com són el «consell de la república» i «l’assemblea d’electes de Catalunya».

b) Condemnar els actes de violència que s’exerceix als carrers contra ciutadans, 
institucions, autoritats, agents dels cossos policials, mobiliari urbà, infraestructures 
de mobilitat i establiments privats.

c) Impedir la celebració de manifestacions i concentracions no autoritzades que 
tenen per objecte obstruir infraestructures i impedir la llibertat de moviments de la 
ciutadania de Catalunya.

d) Personar-se com acusació en tots els procediments judicials que derivin d’ex-
pedients oberts per alteració de l’ordre públic i/o agressions.

3. El Parlament de Catalunya insta el president de la Generalitat, el president del 
Parlament i el Govern a salvaguardar la dignitat de la institució que representen i per 
a fer-ho se’ls insta a evitar usar llurs responsabilitats institucionals per dur a terme 
actes que desmereixin la institució que representen o vulnerin els drets dels diputats.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, 

SP PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les violències 
masclistes
302-00164/12

PRESENTACIÓ: GP ERC

Reg. 51496 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.11.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 161 del Reglament del Parlament, presenta la següent mo-
ció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les violències masclistes (tram. 
300-00195/12).

Moció
1. El Parlament de Catalunya constata que: 
a. Els feminicidis són la punt de l’iceberg de la violència masclista que pateixen 

les dones de forma constant i transversal en tots els àmbits de la seva vida, sent-ne 
la intersecció la característica principal.

b. La violència institucional és una de les primeres causes de la violència mas-
clista, consolidant totes les discriminacions existents cap a les dones.

c. La prevenció és fonamental per combatre qualsevol tipus de violència masclis-
ta, amb l’educació com a eina imprescindible.

2. El Parlament de Catalunya condemna el creixement de l’extrema dreta, que és 
una amenaça de tots els drets humans, però de forma especial és una amenaça als 
drets de les dones.

3. El Parlament de Catalunya exigeix la derogació immediata de les principals 
lleis causants de violència institucional a l’Estat espanyol: 

Fascicle segon
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a. La llei d’Estrangeria, que amb les dones és doblement injusta, empenyent-les 
cap a les màfies d’explotació amb finalitats sexuals.

b. La llei de la reforma laboral, que consolida la bretxa salarial, la feminització 
de la pobresa i la discriminació simbòlica, entre molts altres elements.

c. La llei Mordassa, que vulnera els drets i llibertats de tota la ciutadania, i es-
pecialment els de les dones.

d. La llei de l’habitatge, que cronifica la dependència econòmica i l’autonomia de 
les dones envers els homes.

4. El Parlament de Catalunya reclama una modificació dels estaments judicials 
per tal que l’expertesa en victimologia sigui un requisit imprescindible per jutjar ca-
sos de violència masclista.

Palau del Parlament, 18 de novembre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC
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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 de Territori amb 
el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les afectacions per 
al Camp de Tarragona de l’entrada en funcionament del tram del 
Corredor Mediterrani entre Vandellòs i Perafort
354-00200/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: David Cid Colomer, del GP CatECP (reg. 50789).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Territori, 15.11.2019.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del secretari general de l’Esport i de 
l’Activitat Física davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre la concessió de subvencions per part de la Secretaria 
General de l’Esport i l’Activitat Física i el Consell Català de l’Esport
356-00632/12

SOL·LICITUD

Presentació: Javier Rivas Escamilla, del GP Cs (reg. 51134).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 15.11.2019.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença en ponència d’una representació de SOS Racisme 
amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-
discriminació
353-00459/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de 
tracte i la no-discriminació», el 11.11.2019.
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Compareixença en ponència d’una representació del Casal Lambda 
amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-
discriminació
353-00461/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de 
tracte i la no-discriminació», el 11.11.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Observatori 
contra l’Homofòbia amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de 
tracte i la no-discriminació
353-00462/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de 
tracte i la no-discriminació», el 11.11.2019.

Compareixença en ponència d’una representació d’Amnistia 
Internacional amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte 
i la no-discriminació
353-00463/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de 
tracte i la no-discriminació», el 11.11.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de Gais Positius 
amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-
discriminació
353-00472/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de 
tracte i la no-discriminació», el 11.11.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de l’associació 
Creació Positiva amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de 
tracte i la no-discriminació
353-00483/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de 
tracte i la no-discriminació», el 11.11.2019.
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Compareixença en ponència d’una representació de l’Observatori 
d’Igualtat de Tracte i Oportunitats amb relació al Projecte de llei per 
a la igualtat de tracte i la no-discriminació
353-00486/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de 
tracte i la no-discriminació», el 11.11.2019.

Compareixença en ponència d’una representació de Filnet amb relació 
al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
353-00492/12

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i 
la no-discriminació», el 11.11.2019.

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx del conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència al vicepresident del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda
330-00177/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 51405 / Coneixement: 18.11.2019

Al president del Parlament
Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència, des del dia 15 de novembre fins al 16 de novembre de 2019, mentre 
romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament el vice-
president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda.

Ben cordialment,

Barcelona, 14 de novembre de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 235/2019, de 14 de novembre, d’encàrrec del despatx del con-
seller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència al vicepresident del Go-
vern i conseller d’Economia i Hisenda des del dia 15 de novembre fins al 16 de novembre 
de 2019, és publicat al DOGC 8003, del 15 de novembre de 2019.
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament 
cinc llocs de treball singulars d’assessors lingüístics amb 
responsabilitats assignades del Departament d’Assessorament 
Lingüístic
500-00018/12

CONVOCATÒRIA

Acord: Mesa del Parlament, 19.11.2019

Secretaria General
Acord de la Mesa del Parlament, de 19 de novembre de 2019 de convocatòria 

d’un concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament cinc llocs 
de treball singulars d’assessors lingüístics amb responsabilitats assignades del De-
partament d’Assessorament Lingüístic.

Al Departament d’Assessorament Lingüístic hi ha cinc llocs de treball d’asses-
sors lingüístics amb responsabilitats assignades, com a resultat de la modificació de 
la Relació de llocs de treball acordada per la Mesa Ampliada del Parlament el 30 
de juliol de 2019, que queda condicionada a la provisió definitiva per concurs dels 
respectius llocs de treball.

Atès que aquests llocs de treball s’han de proveir de manera definitiva; 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, i vist que s’ha seguit el tràmit establert 
pels Estatuts amb relació a l’òrgan de representació del personal del Parlament; 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 definitiva-

ment cinc llocs de treball singulars d’assessors lingüístics amb responsabilitats as-
signades del Cos de Lingüistes del Parlament de Catalunya (grup A1, nivell 15), que 
es detallen en l’annex 2.

2. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que consten en l’an-
nex 1.

3. Declarar la urgència de la seva provisió per tal de reduir els terminis en la 
meitat.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interes-
sades poden interposar un recurs potestatiu 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), segons el que disposen els ar-
ticles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment ad-
ministratiu comú de les administracions públiques, o directament un recurs conten-
ciós 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, 19 de novembre de 2019
Xavier Muro i Bas, secretari general
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Annex 1. Bases

1. Llocs de treball
L’objecte d’aquest concurs és la provisió definitiva de cinc llocs de treball singu-

lars d’assessors lingüístics amb responsabilitats assignades del Departament d’As-
sessorament Lingüístic (grup A1, nivell 15), les característiques i contingut funcio-
nal dels quals es detallen en l’annex 2 d’aquest acord.

2. Participants i requisits
2.1. Poden participar en aquest concurs els funcionaris del Cos de Lingüistes del 

Parlament que compleixin els requisits i les condicions que estableix la normativa 
vigent.

2.4. En cap cas no poden participar en aquesta convocatòria els funcionaris que 
estan en 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.

2.5. Els requisits de participació s’han de complir en la data en què venci el ter-
mini de presentació de sol·licituds que estableix la base 3.1 d’aquesta convocatòria.

3. Sol·licitud i termini de presentació
3.1. Els aspirants que compleixin les condicions de la base 2 i vulguin prendre 

part en aquest concurs han de presentar al Registre del Parlament, en el termini de 
cinc 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, en el qual cal indicar l’ordre de 
preferència dels llocs de treball als quals s’opta, en el cas que en siguin més d’un. Els 
exemplars de la dita sol·licitud estan a disposició dels interessats al Departament de 
Recursos Humans. També es poden obtenir a la intranet del Parlament.

b) El currículum, que ha d’exposar la idoneïtat i l’adequació del candidat o can-
didata, i en el qual cal detallar els elements de l’experiència professional, les activi-
tats de docència i divulgació, la formació rebuda i les publicacions i col·laboracions 
que són pertinents a l’efecte del lloc o llocs de treball als quals s’aspira. Pel que fa a 
les publicacions i col·laboracions, se n’han de consignar les referències, i només cal 
lliurar una còpia de les que no són públiques o accessibles.

c) El certificat de serveis prestats i llocs ocupats, emès per la direcció del Depar-
tament de Recursos Humans.

d) El certificat de titulacions i cursos emès per la direcció del Departament de 
Recursos Humans.

e) Els documents justificatius dels mèrits al·legats per l’aspirant per a cadascun 
dels llocs de treball sol·licitats.

f) El certificat de tasques acomplertes al Parlament, emès per la persona titular 
del centre gestor.

3.2. 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.

3.3. Cada concursant és responsable de comprovar i verificar l’exactitud de la 
seva sol·licitud i les dades que hi consten, especialment els documents acreditatius 
dels mèrits i les capacitats, per la qual cosa en la sol·licitud ha de declarar que totes 
les dades consignades són certes.

3.4. Qualsevol modificació de les dades de la sol·licitud que es vulgui fer cons-
tar s’ha de fer per mitjà de la presentació d’un escrit degudament registrat, adreçat 
al Departament de Recursos Humans, dins el termini de presentació de sol·licituds.

3.5. 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 cinc dies 



BOPC 471
20 de novembre de 2019

4.90.10. Càrrecs i personal 36

hàbils següents a la finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat que 
la comissió tècnica d’avaluació decideixi d’acceptar-les una vegada transcorregut 
aquest termini, per causes degudament justificades.

4. Presentació de la memòria
4.1. Els aspirants han d’elaborar i presentar una memòria, que es valorarà d’acord 

amb el que estableix la base 7.2, i que consisteix en una anàlisi i estudi amb relació 
a les funcions del lloc de treball i les propostes que l’aspirant consideri adequades 
per al desenvolupament d’aquest lloc.

4.2. La memòria ha de tenir una extensió d’entre 8 i 15 pàgines DIN A-4, inter-
lineat 1,15. La lletra ha d’ésser del cos 10 de l’estil Verdana. Les pàgines han d’estar 
numerades i signades.

4.3. La memòria s’ha de presentar a la comissió tècnica d’avaluació, que té la seu 
al Departament de Recursos Humans, dins el termini de vuit dies naturals a comp-
tar de l’endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de 
participació en aquesta convocatòria.

4.4. El fet de no presentar la memòria dins el termini establert comporta l’exclu-
sió de participació en aquesta convocatòria.

5. Comissions tècniques d’avaluació
5.1. La valoració dels mèrits i les capacitats correspon a la comissió tècnica 

d’avaluació, que és formada pels membres següents: 
a) Un president o presidenta: el secretari o secretària general o el director o di-

rectora de Govern Interior, que pot delegar en la persona amb atribució de les fun-
cions de direcció del Departament de Recursos Humans.

b) Dos vocals: la cap del Departament d’Assessorament Lingüístic i un funciona-
ri o funcionària del Parlament 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.

5.2. Exercirà de secretari o secretària el membre de la comissió que aquesta de-
signi.

6. Procediment d’actuacions
6.1. Una vegada transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, el Depar-

tament de Recursos Humans ha d’elaborar i fer pública, d’acord amb el que establei-
xen les bases 6.4 i 6.5, en un termini no superior a set dies hàbils, la llista de perso-
nes admeses i excloses, amb la 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 per a 
exposar oralment la memòria a què fa referència la base 8.2, i hi ha de convocar 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, la qual s’ha de 
fer pública al tauler d’anuncis i a la intranet del Parlament. No obstant això, en ca-
sos degudament justificats l’òrgan convocant podrà prorrogar aquest termini 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 el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya quan 
ho estableixin aquestes bases.

6.5. Les qualificacions de la primera i la segona fase 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 públi-
ques, al tauler d’anuncis del Parlament. Amb aquesta publicació es considera feta la 
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notificació pertinent als interessats i s’inicien els terminis als efectes dels possibles 
recursos.

7. Fases del concurs 
Els mèrits i les capacitats acreditats pels aspirants han d’ésser valorats per la co-

missió tècnica d’avaluació en dues fases no eliminatòries, en funció de les caracte-
rístiques de cada lloc de treball que cal proveir, segons els criteris i barems següents: 

7.1. Primera fase. Valoració de mèrits
La valoració dels mèrits per a aquesta fase és, com a màxim, de 65 punts.
a) Experiència professional: puntuació màxima de 30 punts.
Es valora el treball efectivament desenvolupat en funció de l’experiència adqui-

rida, especialment en l’exercici de funcions semblants a les pròpies del lloc convo-
cat, detallades en l’annex 2 d’aquestes bases, tenint en compte la similitud entre el 
contingut tècnic i l’especialització de les tasques acomplertes en els llocs ocupats en 
relació amb el que s’ha de proveir.

En l’annex 2 es detalla l’experiència especialment valorable i els barems per a 
cada un dels llocs de treball convocats.

Documents justificatius (sempre que no constin al Departament de Recursos Hu-
mans del Parlament): el certificat de tasques emès per la persona titular del centre 
gestor en què s’han acomplert i que han permès adquirir els coneixements i l’expe-
riència que se certifiquen (s’ha d’aportar la documentació justificativa dels mèrits 
al·legats que es consideri necessària), i el certificat corresponent emès per 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’em-
presa privada.

b) Docència i divulgació: puntuació màxima de 10 punts.
Per haver participat com a ponent o professor o professora, o per haver coordi-

nat o impartit cursos, classes, tallers, conferències, ponències, sessions, xerrades i 
altres activitats equivalents en matèries relacionades amb les funcions pròpies dels 
llocs de treball a proveir, organitzades pel Parlament de Catalunya, per altres admi-
nistracions públiques o per les universitats: 0,5 punts per cada 10 hores acreditades, 
en el cas de la docència, i 0,25 punts per cada activitat, en el cas de la divulgació.

Quan la durada de les activitats de formació estigui expressada en crèdits, si no 
s’indica d’una altra manera, s’entén que cada crèdit equival a deu hores.

Documents justificatius (sempre que no constin al Departament de Recursos Hu-
mans del Parlament): certificació acreditativa emesa per l’organisme o entitat corres-
ponent, que ha d’especificar, en el cas de la docència, el nombre d’hores de durada 
de l’activitat docent.

c) Formació i perfeccionament: puntuació màxima de 15 punts.
Es valora la formació acadèmica (altres llicenciatures o graus, doctorats, post-

graus o màsters, estudis de doctorat i altres titulacions i certificats), si té relació 
amb les funcions dels llocs de treball convocats; el coneixement acreditat d’idiomes, 
especialment occità (aranès), francès i anglès, segons el nivell adquirit, els conei-
xements superiors específics en català, en castellà i en occità (aranès) degudament 
acreditats, valorables d’acord amb les funcions dels llocs de treball convocats, i l’as-
sistència a cursos, jornades i congressos en matèries relacionades amb les funcions 
pròpies dels llocs de treball convocats, que es detallen en l’annex 2.

c.1) Els mèrits acadèmics es valoren fins a un màxim de 5 punts.
Documents justificatius (sempre que no constin al Departament de Recursos Hu-

mans): fotocòpia compulsada del títol o, si s’escau, de l’abonament dels drets d’expe-
dició, o del certificat o diploma corresponent.

c.2) Els coneixements d’idiomes es valoren fins a un màxim de 2 punts.
Documents justificatius (sempre que no constin al Departament de Recursos Hu-

mans): certificat de nivell de coneixements de llengua estrangera d’acord amb el 
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Marc comú europeu de referència per a les llengües o els certificats o diplomes reco-
llits en l’annex 1 de la Resolució ENS/1477/2015, del 25 de juny, de l’acreditació de 
la competència en llengües estrangeres en l’àmbit del Departament d’Ensenyament. 
<https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fit-
xa&documentId=697516&language=ca_ES>. També es poden acreditar mitjançant 
la titulació universitària superior de l’especialitat en l’idioma corresponent.

c.3) L’assistència a cursos, jornades i congressos es valoren fins a un màxim de 
8 punts.

Documents justificatius (sempre que no constin al Departament de Recursos Hu-
mans): certificació acreditativa emesa per l’organisme o entitat corresponent en què 
s’especifiqui la durada de l’activitat.

d) Publicacions i col·laboracions: puntuació màxima de 5 punts.
Per les publicacions i col·laboracions en format paper o electrònic (llibre, treball 

de recerca, article, ponència, apunt) en l’àmbit de l’assessorament lingüístic, espe-
cialment valorables si tenen relació amb les funcions pròpies dels llocs de treball 
convocats, que es detallen en l’annex 2.

d.1) Per cada llibre publicat de fins a 3 autors: màxim 1 punt.
d.2) Per cada article publicat en llibre o revista de fins a 3 autors: màxim 1,5 

punts.
d.3) Per cada ponència o apunt: màxim 0,5 punts.
Documents justificatius de les publicacions, ponències i apunts: se n’ha de con-

signar en el currículum la referència completa en format APA 6th Edition, i només 
cal lliurar una còpia de les que no són públiques o accessibles.

d.4) Per la participació en treballs de recerca o innovació: màxim 1,5 punts.
Documents justificatius: l’acreditació de la participació en els treballs, expedida 

per l’organisme corresponent. En el cas que aquesta participació consti al Departa-
ment de Recursos Humans del Parlament, no cal aportar cap justificació documental.

La comissió pot valorar, excepcionalment, les publicacions de tipus ponència o 
apunt que no compleixin tots els requisits d’edició formals esmentats, si considera 
acreditades la rellevància del seu contingut i la seva difusió.

e) Antiguitat: puntuació màxima de 5 punts.
L’antiguitat en serveis prestats es valora a raó de 0,30 punts per any complet de 

serveis, i a raó de 0,025 punts per mes 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’Admi-
nistració pública, i les disposicions concordants, tenint en compte que el temps de 
serveis prestats simultàniament només es pot computar una vegada.

7.2. Segona fase. Entrevista amb valoració de la memòria
En l’entrevista, la comissió tècnica d’avaluació, si ho creu necessari, comprova 

dades o aclareix dubtes sobre els mèrits al·legats pels aspirants en la primera fase per 
a demostrar llur competència i capacitació per a exercir el lloc de treball convocat.

A continuació, els aspirants exposen oralment davant la comissió tècnica d’ava-
luació, durant quinze minuts com a màxim, la memòria a què fa referència la base 4.  
Els membres de la comissió fan les preguntes o demanen els aclariments que con-
sideren pertinents.

Per a valorar la memòria es tenen en compte el contingut i els paràmetres for-
mals del document, i també, pel que fa a la presentació oral, la capacitat de síntesi, 
la coherència de l’exposició, la capacitat comunicativa, la utilització de material es-
pecífic de suport i la capacitat de respondre d’una manera clara a les preguntes que 
es puguin plantejar.

Aquesta fase es valora amb un màxim de 30 punts.

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=697516&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=697516&language=ca_ES
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8. Resolució del concurs
8.1. 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 de la memòria que especifica la base 7, i després de tenir 
en compte l’ordre de preferència que hagi manifestat en la sol·licitud de participació. 
La proposta de destinació d’un candidat o candidata a un lloc de treball comporta 
l’adscripció definitiva del funcionari o funcionària al dit lloc de treball, amb les fun-
cions corresponents.

8.2. Si es produeix empat en el conjunt del concurs, es dirimeix tenint en compte 
l’ordre dels apartats que estableix la base 7.

8.3. Abans de la presa de possessió, la persona interessada ha d’acreditar que té 
reconeguda la compatibilitat respecte del nou lloc de treball o manifestar fefaent-
ment que no està inclosa en cap dels motius d’incompatibilitat previstos en la nor-
mativa. No obstant això, si el nou lloc pot ésser declarat compatible, ha de sol·licitar 
l’autorització de compatibilitat dins els cinc dies següents a comptar del comença-
ment del termini de presa de possessió. Aquest termini s’entén prorrogat fins que es 
resolgui la sol·licitud de compatibilitat.

9. Règim d’impugnacions
9.1. Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del Parlament de resolució del 

concurs, que exhaureixen la via administrativa, les persones interessades poden in-
terposar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament en el termi-
ni d’un mes a comptar de la publicació o notificació, d’acord 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 directament un recurs con-
tenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el 
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació o notificació, de con-
formitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.

9.2. 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, produeixin 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.

Annex 2. Llocs de treball 
Codi: 01
Un lloc de treball d’assessor/a lingüístic/a responsable de llenguatge legislatiu 
Grup A1
Nivell: 15
Tipus: Singular
Cos o escala: Lingüistes
Contingut funcional: prestar assessorament lingüístic amb relació a les lleis i 

altres textos que aproven els òrgans parlamentaris, d’acord amb el que disposa el 
Reglament, i amb relació a l’establiment dels títols dels textos aprovats i de les ini-
ciatives parlamentàries presentades al Registre General del Parlament, i coordinar 
els altres assessors lingüístics quan exerceixin aquestes funcions; fixar criteris lin-
güístics i de tècnica normativa; mantenir actualitzat el Llibre d’estil de les lleis i 
altres textos del Parlament de Catalunya i el Manual de redacció dels títols de les 
iniciatives parlamentàries; fer estudis de jurilingüística comparada, i altres tasques 
que li pugui encomanar el cap o la cap del Departament.
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Barem de l’experiència professional Fins a 30 punts

Assessorament lingüístic dels òrgans parlamentaris i 
adequació tecnicolingüística de textos normatius Fins a 10 punts

Assessorament lingüístic dels òrgans parlamentaris i 
adequació d’iniciatives parlamentàries, inclosa la titulació 
corresponent Fins a 10 punts

Establiment de criteris, recomanacions, informes i manuals 
amb relació al llenguatge legislatiu i la tècnica normativa Fins a 8 punts

Altra experiència laboral relacionada amb les funcions del 
lloc de treball Fins a 2 punts

Codi: 02 
Un lloc de treball d’assessor/a lingüístic/a responsable de llenguatge juridicoad-

ministratiu 
Grup A1
Nivell: 15
Tipus: Singular
Cos o escala: Lingüistes
Contingut funcional: revisar la documentació que genera l’Administració parla-

mentària, inclosa la derivada de les relacions institucionals i d’organització d’actes, 
i fer-ne l’adequació normativa, formal i estilística, i coordinar els altres assessors 
lingüístics quan exerceixin aquestes funcions; fixar els criteris de llenguatge juridi-
coadministratiu i de redacció de les publicacions del Parlament; mantenir actualit-
zat el manual de llenguatge administratiu parlamentari, i altres tasques que li pugui 
encomanar el cap o la cap del Departament.

Barem de l’experiència professional Fins a 30 punts

Assessorament dels òrgans de l’Administració parlamentària 
en l’elaboració de documents juridicoadministratius Fins a 10 punts

Estandardització dels documents juridicoadministratius del 
Parlament amb l’establiment de formularis i models textuals Fins a 10 punts

Establiment de criteris, recomanacions i informes amb 
relació al llenguatge juridicoadministratiu Fins a 8 punts

Altra experiència laboral relacionada amb les funcions del 
lloc de treball Fins a 2 punts

Codi: 03 
Un lloc de treball d’assessor/a lingüístic/a responsable de traducció 
Grup A1
Nivell: 15
Tipus: Singular
Cos o escala: Lingüistes
Contingut funcional: encarregar-se de l’establiment de les versions en llengües 

oficials dels textos que aproven els òrgans parlamentaris; gestionar les traduccions 
de textos en tramitació i de documentació juridicoadministrativa en llengües ofi-
cials i els encàrrecs de les traduccions a llengües no oficials, i col·laborar, si s’escau, 
en la gestió dels serveis d’interpretació per als òrgans parlamentaris; gestionar els 
sistemes de traducció assistida i de traducció automàtica; mantenir la base de dades 
d’equivalències terminològiques per a la traducció; fixar els criteris de traducció; 
mantenir actualitzat el manual de traducció parlamentària, i altres tasques que li 
pugui encomanar el cap o la cap del Departament.
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Barem de l’experiència professional Fins a 30 punts

Traducció i revisió de traduccions de textos normatius i 
juridicoadministratius de l’àmbit parlamentari Fins a 10 punts

Gestió de programaris de traducció assistida i d’encàrrecs de 
traducció fins a 10 punts

Establiment de criteris, recomanacions, informes i manuals 
amb relació a la traducció Fins a 8 punts

Altra experiència laboral relacionada amb les funcions del lloc 
de treball Fins a 2 punts

Codi 04
Un lloc de treball d’assessor/a lingüístic/a responsable de llenguatge oral i pe-

riodístic 
Grup A1
Nivell: 15
Tipus: Singular
Cos o escala: Lingüistes
Contingut funcional: prestar l’assessorament lingüístic pel que fa als textos par-

lamentaris de caràcter periodístic i divulgatiu; encarregar-se de la revisió de la 
transcripció d’actes i discursos institucionals; assessorar en oratòria i retòrica par-
lamentàries; prestar l’assessorament lingüístic requerit en matèria de comunicació 
oral i audiovisual, de premsa i de xarxes socials; mantenir actualitzat el manual 
d’estil dels textos periodístics i divulgatius del Parlament, i altres tasques que li pu-
gui encomanar el cap o la cap del Departament.

Barem de l’experiència professional Fins a 30 punts

Assessorament lingüístic dels òrgans parlamentaris i 
adequació tecnicolingüística de textos periodístics Fins a 10 punts

Revisió lingüística i adequació de discursos institucionals Fins a 10 punts

Establiment de criteris, recomanacions, informes i manuals 
amb relació al llenguatge oral i el llenguatge periodístic Fins a 8 punts

Altra experiència laboral relacionada amb les funcions del lloc 
de treball Fins a 2 punts

Codi 05
Un lloc de treball d’assessor/a lingüístic/a responsable de terminologia i consul-

tes lingüístiques 
Grup A1
Nivell: 15
Tipus: Singular
Cos o escala: Lingüistes
Contingut funcional: encarregar-se de la recerca, la difusió i la formació en els 

àmbits d’especialitat del Departament, i coordinar els altres assessors lingüístics que 
hi col·laborin; organitzar sessions i seminaris en l’àmbit de la jurilingüística; gestio-
nar la base de dades lingüística; col·laborar amb les universitats i altres institucions 
en els àmbits de recerca i formació lingüístiques, tècnica normativa i terminologia; 
gestionar el portal lingüístic del web del Parlament i les consultes lingüístiques, i 
altres tasques que li pugui encomanar el cap o la cap del Departament.
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Barem de l’experiència professional Fins a 30 punts

Assessorament dels òrgans parlamentaris en terminologia i 
gestió de consultes lingüístiques i terminològiques Fins a 10 punts

Col·laboració amb serveis lingüístics d’universitats i 
institucions i amb centres oficials de terminologia Fins a 10 punts

Establiment de criteris, recomanacions, informes i protocols 
amb relació a la terminologia i la jurilingüística Fins a 8 punts

Altra experiència laboral relacionada amb les funcions del lloc 
de treball Fins a 2 punts

Concurs per a proveir temporalment un lloc de treball de tècnic o 
tècnica de relacions amb la Unió Europea del Parlament de Catalunya 
per mitjà del nomenament d’un funcionari interí o funcionària interina
501-00005/12

CONVOCATÒRIA

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2019

Secretaria General
Acord de convocatòria d’un concurs per a la provisió temporal i urgent d’un lloc 

de treball de tècnic o tècnica de relacions amb la Unió Europea (grup A, subgrup 
A1, nivell 13), de l’Oficina d’Acció Exterior, de Cooperació Interparlamentària i de 
Relacions amb la Unió Europea del Parlament de Catalunya, per mitjà del nomena-
ment d’un funcionari interí o funcionària interina.

El lloc de treball de tècnic o tècnica de relacions amb la Unió Europea de l’Ofi-
cina d’Acció Exterior, de Cooperació Interparlamentària i de Relacions amb la Unió 
Europea del Parlament de Catalunya es troba vacant i, d’acord amb l’informe del 
director de l’Oficina, n’és necessària i urgent la cobertura.

Per això, atès que no és possible cobrir aquest lloc de treball amb funcionaris de 
carrera, d’acord amb el que disposen els articles 1.2, 51, 52, 59, 60 i 65 dels Estatuts 
del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i vist que s’ha seguit el 
tràmit que estableixen els Estatuts amb relació a l’òrgan de representació del per-
sonal del Parlament, fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts, la 
Mesa del Parlament

Acorda: 
1. Convocar un concurs per a proveir temporalment un lloc de treball de tècnic o 

tècnica de relacions amb la Unió Europea (grup A, subgrup A1, nivell 13), de l’Ofi-
cina d’Acció Exterior, de Cooperació Interparlamentària i de Relacions amb la Unió 
Europea del Parlament de Catalunya, per mitjà del nomenament d’un funcionari in-
terí o funcionària interina, d’acord amb les bases que figuren en l’annex.

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 interessa-
des poden interposar potestativament, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 
39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administra-
cions 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.
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Així mateix, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs 
que creguin adequat per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2019
Xavier Muro i Bas, secretari general

Annex. Bases

1. Lloc de treball
Es convoca un concurs per a proveir temporalment un lloc de treball de tècnic 

o tècnica de relacions amb la Unió Europea de l’Oficina d’Acció Exterior, de Co-
operació Interparlamentària i de Relacions amb la Unió Europea del Parlament de 
Catalunya, per mitjà del nomenament d’un funcionari interí o funcionària interina 
(grup A, subgrup A1, nivell 13, equivalent a un lloc del grup A, nivell 25 de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya).

2. Funcions
Les funcions assignades al lloc de treball de tècnic o tècnica de relacions amb la 

Unió Europea de l’Oficina d’Acció Exterior, de Cooperació Interparlamentària i de 
Relacions amb la Unió Europea del Parlament de Catalunya consisteixen a, d’acord 
amb les instruccions del director o directora de l’Oficina, elaborar propostes d’infor-
mes i dictàmens en la funció de control de l’adequació al principi de subsidiarietat 
dels actes legislatius de la Unió Europea; fer l’anàlisi jurídica de documents prepara-
toris del procediment legislatiu de la Unió Europea, en especial del programa anual 
de treball; fer l’anàlisi de les iniciatives legislatives de la Unió Europea d’especial 
importància per a la Generalitat de Catalunya; fer el seguiment d’iniciatives, semi-
naris i fòrums d’interès en el marc de la Unió Europea; fomentar una relació perma-
nent del Parlament amb altres organismes de la Unió Europea, especialment amb el 
Parlament Europeu i la Comissió Europea, i dur a terme qualsevol altra funció que 
li encomani el director o directora de l’Oficina.

3. Requisits de participació
3.1. Per a ésser admesos en el concurs, els aspirants han de complir els requisits 

següents: 
a) Nacionalitat: Ésser ciutadans espanyols o nacionals d’algun dels altres estats 

membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacio-
nals subscrits per la Unió Europea, sigui aplicable la lliure circulació de treballa-
dors. També hi poden ésser admesos els cònjuges, els descendents i els descendents 
dels cònjuges, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats 
membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacio-
nals subscrits per la Unió Europea, sigui aplicable la lliure circulació de treballa-
dors, amb independència de llur nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin 
separats de dret i, pel que fa als descendents, sempre que siguin menors de vint-i-un 
anys o, si són majors d’aquesta edat, que visquin a càrrec dels progenitors.

b) Edat: Haver complert setze anys i no superar l’edat establerta per a la jubila-
ció forçosa.

c) Titulació: Tenir el títol de llicenciat en dret o el grau corresponent a aquesta 
llicenciatura, o estar en condicions d’obtenir-lo, en la data en què finalitzi el ter-
mini de presentació de sol·licituds. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, han 
d’acreditar que disposen de la convalidació corresponent o de la credencial que en 
certifiqui l’homologació.

d) Capacitat: Tenir la capacitat física i psíquica necessària per a exercir les fun-
cions pròpies del lloc convocat.

e) Habilitació: No estar inhabilitats per sentència ferma per a l’exercici de les 
funcions públiques ni estar separats, mitjançant un expedient disciplinari, del ser-
vei de qualsevol administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de 
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les comunitats autònomes. Els aspirants que no tenen la nacionalitat espanyola han 
d’acreditar, mitjançant una declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a 
cap sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi l’accés a la funció pú-
blica en llur estat d’origen.

3.2. Els requisits indicats en la base 3.1 s’han de complir el darrer dia del termini 
de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint fins a la presa de posses-
sió del lloc de treball com a funcionari interí o funcionària interina.

3.3. A més dels requisits que estableix la base 3.1, per tal de superar el procés se-
lectiu els aspirants han d’acreditar els coneixements de les llengües següents: 

a) Llengua estrangera: Tenir el nivell avançat C1 d’anglès o francès, o un ni-
vell superior, d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües 
(MECR).

b) Llengua catalana: Tenir el certificat de nivell de suficiència de català (C1) o 
un altre d’equivalent.

c) Llengua castellana: Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hau-
ran de tenir els coneixements de llengua castellana de nivell superior (C1).

3.4. Els requisits d’aptituds indicats en la base 3.3 es poden acreditar fins al ma-
teix dia de realització de la prova substitutiva de l’acreditació documental.

4. Sol·licituds
4.1. Formalització, obtenció i presentació
Per a participar en el procés selectiu, cal emplenar la sol·licitud en suport paper 

que està disponible al Servei d’Identificació del Parlament de Catalunya (parc de la 
Ciutadella, s/n, 08003 Barcelona) i també en la pàgina web del Parlament: https://
www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html.

Les sol·licituds s’han de presentar en paper, de manera presencial, al Registre del 
Parlament de Catalunya (parc de la Ciutadella, s/n, 08003 Barcelona), de dilluns a 
divendres laborables, en l’horari següent: de dilluns a dijous, de 9 a 14 hores i de 15 
a 18 hores, i divendres de 9 a 14 hores i de 15 a 17 hores.

També es poden presentar als registres de qualsevol òrgan administratiu que 
pertanyi a l’Administració general de l’Estat, les administracions de les comunitats 
autònomes, les entitats que integren l’Administració local i el sector públic institu-
cional; a les oficines de correus, tal com s’estableixi per reglament; a les represen-
tacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger, i a les oficines 
d’assistència en matèria de registres.

4.2. Termini de presentació
El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals, comptats a partir 

de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial del Parla-
ment de Catalunya (BOPC), sens perjudici de la publicació que també se’n fa en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

4.3. Consentiment al tractament de dades personals i per a la notificació elec-
trònica

Amb la formalització i presentació de la sol·licitud, els aspirants donen llur con-
sentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per a 
prendre part en la convocatòria i per a la resta de la tramitació del procés selectiu, 
d’acord amb la normativa vigent. Així mateix, els aspirants donen llur consentiment 
per a la recepció de notificacions electròniques amb efectes jurídics que es puguin 
derivar d’aquest procediment.

4.4. Signatura
És imprescindible que la sol·licitud estigui signada per l’aspirant. La manca de 

signatura comportarà l’exclusió de l’aspirant.
4.5. Documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud
Juntament amb la sol·licitud, els aspirants han de presentar: 
a) Fotocòpia confrontada del document oficial d’identitat.

https://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html
https://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html
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b) Fotocòpia confrontada de la titulació requerida.
c) Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa de tenir el nivell avan-

çat C1 d’anglès o francès, o un nivell superior, d’acord amb el Marc europeu comú 
de referència per a les llengües (MECR), o el document que el substitueixi d’acord 
amb la base 5.

d) Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa de tenir el certificat de 
nivell de suficiència de català (certificat C1) o un d’equivalent, d’acord amb la nor-
mativa sectorial de la Generalitat de Catalunya, per a restar exempts de fer l’exercici 
de coneixements de llengua catalana.

e) Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa de tenir el nivell C1 
de castellà, per als aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola, o el document 
que el substitueixi d’acord amb la base 6.3.

f) El currículum, que ha d’exposar la idoneïtat i l’adequació del candidat o can-
didata per al lloc de treball convocat.

g) Fotocòpia confrontada dels certificats acreditatius dels mèrits professionals al-
legats en la primera fase del concurs, els quals han d’ésser valorats per la comissió 
tècnica d’avaluació d’acord amb el barem que estableix la base 10.1, i han d’ésser 
presentats d’acord amb el que determina la base 10.2.

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

4.7. L’acte de confrontació amb els originals s’ha de fer al Departament de Re-
cursos Humans del Parlament de Catalunya, o bé a les oficines dels registres públics 
de l’Administració on es presenti la sol·licitud.

4.8. La comissió tècnica d’avaluació només valorarà aquells mèrits que estiguin 
fefaentment acreditats.

4.9. El fet de no presentar el currículum implica que l’òrgan qualificador no el pot 
tenir en compte a l’hora de valorar els mèrits. Tampoc no es poden tenir en compte 
els mèrits no acreditats documentalment encara que s’esmentin en el currículum.

5. Acreditació dels coneixements de llengua estrangera
5.1. L’acreditació del nivell avançat C1 d’anglès o francès, o un nivell superior, 

exigit com a requisit d’aptitud en aquesta convocatòria s’ha de dur a terme mitjan-
çant la presentació d’un dels documents que s’indiquen a continuació: 

a) Els certificats i diplomes que consten en l’annex 1 de la Resolució 
ENS/1477/2015, del 25 de juny, de l’acreditació de la competència en llengües es-
trangeres en l’àmbit del Departament d’Ensenyament. Els aspirants poden consultar 
aquesta Resolució per mitjà de la pàgina web següent: https://dogc.gencat.cat/ca/pdo-
gc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=697516&lan-
guage=ca_ES.

b) Llicenciatura en filologia, grau o titulacions equivalents, en l’idioma corres-
ponent.

c) Llicenciatura en traducció i interpretació, grau o titulacions equivalents en 
l’idioma corresponent.

d) Títol universitari de primer cicle, de segon cicle, grau universitari o equiva-
lents, cursat en una universitat estrangera, la llengua oficial de la qual sigui l’al·lega-
da com a requisit per a participar en la convocatòria.

5.2. Resten exempts d’acreditar els coneixements de llengua estrangera, els as-
pirants nacionals d’algun dels estats membres de la Unió Europea, la llengua oficial 
dels quals sigui l’al·legada com a requisit per a participar en la convocatòria.

5.3. Els aspirants que no acreditin documentalment els coneixements de llen-
gua estrangera en la sol·licitud han d’acreditar aquests coneixements mitjançant la 
superació d’una prova d’aptitud obligatòria, posteriorment a l’elaboració de la llista 
definitiva d’admesos i exclosos, d’acord amb la base 9. Els documents acreditatius 

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=697516&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=697516&language=ca_ES
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=697516&language=ca_ES
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del nivell de llengua estrangera requerit es poden presentar fins al mateix dia de la 
prova i s’estarà exempt de fer la prova.

6. Acreditació dels coneixements de llengua catalana i llengua castellana
6.1. Acreditació dels coneixements de llengua catalana
L’acreditació dels coneixements es farà mitjançant la presentació del certificat 

de nivell de suficiència de català (C1) o superior de la Direcció General de Política 
Lingüística, o d’un dels altres títols, diplomes i certificats equivalents establerts per 
l’Ordre VCP/491/2009, del 12 de novembre (DOGC 5511, del 23.11.2009), per la 
qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certifi-
cats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística, mo-
dificada per l’Ordre VCP/233/2010, del 12 d’abril (DOGC 5610, del 19.04.2010). Els 
aspirants poden consultar aquesta ordre per mitjà de la pàgina web següent: https://
llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_catala/equi-
valencies_i_acreditacio_de_coneixements_de_catala.

6.2. Supòsits d’exempció d’acreditació
Resten exempts d’acreditar els coneixements de llengua catalana, els aspirants 

que hagin participat i obtingut plaça en un procés selectiu per a accedir a qualsevol 
de les administracions públiques catalanes, en què hi hagués establerta una prova o 
un exercici del nivell de suficiència de català (C1) o superior, i així ho indiquin ex-
pressament en l’apartat corresponent de la sol·licitud.

En aquest cas, cal aportar un certificat de l’òrgan corresponent en què consti, de 
manera clara i expressa, el procés de selecció de personal en què ha participat l’aspi-
rant, el número de registre de la convocatòria, el nivell de coneixements de llengua 
catalana requerit en la convocatòria i l’especificació que l’aspirant ha obtingut plaça.

6.3. Llengua castellana. Exempció
Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar el conei-

xement de la llengua castellana, tant en l’expressió oral com en l’escrita, en el grau 
adequat a les funcions pròpies de la plaça objecte de la convocatòria.

L’acreditació d’aquest coneixement s’haurà de fer mitjançant la presentació d’un 
dels documents que s’indiquen a continuació: 

a) Certificat conforme l’aspirant ha cursat la primària, la secundària i el batxille-
rat a l’Estat espanyol.

b) Diploma d’espanyol (nivell C1) que estableix el Reial decret 1137/2002, del 
31 d’octubre, o equivalent, o certificat acadèmic que acrediti haver superat totes les 
proves dirigides a l’obtenció d’aquest.

c) Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials 
d’idiomes.

6.4. Termini d’acreditació
En el cas que els aspirants no tinguin el certificat acreditatiu corresponent de co-

neixements de llengua catalana o, si escau, castellana, l’òrgan qualificador avaluarà 
mitjançant una prova aquests coneixements en relació amb el lloc de treball que s’ha 
de proveir, posteriorment a l’elaboració de la llista definitiva d’admesos i exclosos, 
d’acord amb la base 9.

7. Admissió dels aspirants
7.1. Un cop transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, la direcció del 

Departament de Recursos Humans ha d’elaborar i fer pública mitjançant una resolu-
ció, en el termini de quinze dies, la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos 
en la convocatòria i dels que han de fer la prova de coneixements de llengua catala-
na o, si escau, castellana o llengua estrangera. En la dita resolució, que s’ha de pu-
blicar d’acord amb el que estableixen les bases 9.4 i 9.5, s’han d’indicar els motius 
d’exclusió, si s’escau.

7.2. Els aspirants tenen un termini de cinc dies hàbils a comptar de l’endemà de 
fer-se pública la resolució per a formular les reclamacions que creguin pertinents 

https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_catala/equivalencies_i_acreditacio_de_coneixements_de_catala
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_catala/equivalencies_i_acreditacio_de_coneixements_de_catala
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davant la direcció del Departament de Recursos Humans, destinades a esmenar 
els errors que s’hagin pogut produir, o per a esmenar els defectes o adjuntar la do-
cumentació preceptiva que n’hagi motivat l’exclusió. En el cas que els aspirants no 
esmenin en aquest termini el defecte imputable a ells que n’hagi motivat l’exclusió, 
s’entendrà que desisteixen de participar en el procés selectiu.

7.3. En el cas que no hi hagi cap reclamació, o bé un cop fetes les rectificacions 
pertinents en el cas que s’hagin presentat reclamacions, la direcció del Departament 
de Recursos Humans aprova, mitjançant una resolució, la llista definitiva d’aspirants 
admesos i exclosos i dels aspirants que han de fer la prova de coneixements de llen-
gua catalana o, si escau, castellana o llengua estrangera.

8. Comissió tècnica d’avaluació
8.1. La valoració dels mèrits i les capacitats correspon a la comissió tècnica 

d’avaluació, que és formada pels membres següents: 
a) Un president o presidenta: el secretari o secretària general o el director o di-

rectora de Govern Interior, que pot delegar en la direcció del Departament de Re-
cursos Humans.

b) Quatre vocals: 
– El director de l’Oficina d’Acció Exterior, de Cooperació Interparlamentària i 

de Relacions amb la Unió Europea.
– Un funcionari o funcionària del Parlament designat d’entre una terna proposa-

da pel Consell de Personal, per raó de la seva especialització, tenint en compte les 
funcions del lloc de treball que s’ha de proveir.

– Un professor o professora proposat per les universitats catalanes.
– Un funcionari o funcionària de nivell A1, de la Comissió Europea o del Parla-

ment Europeu, proposat per les mateixes institucions.
8.2. L’acord de nomenament ha d’incloure els membres titulars i els suplents.
8.3. Exercirà de secretari o secretària el membre de la comissió que aquesta de-

signi.

9. Desenvolupament del procés selectiu
9.1. La comissió tècnica d’avaluació, dins el termini de cinc dies a comptar de la 

publicació de la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, ha de fer públics el 
dia, l’hora i el lloc de la prova de català o, si escau, castellà o llengua estrangera per 
als candidats que no han acreditat documentalment els coneixements requerits, 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 estableix la base 9.5.

9.2. Els aspirants que no superin la prova seran exclosos del procés selectiu.
9.3. Un cop feta la valoració dels mèrits dels aspirants admesos, la comissió tèc-

nica d’avaluació ha de fer públic el resultat d’aquesta valoració.
9.3. La comissió tècnica d’avaluació ha de convocar els aspirants que hagin su-

perat la puntuació mínima establerta per a la primera fase de valoració de mèrits, 
amb una antelació mínima de dos dies, per a la presentació de l’informe que esta-
bleix la base 10.3.

9.4. La comissió tècnica d’avaluació, en el termini d’un mes des de la publicació 
de la llista definitiva de persones admeses i excloses, ha d’elaborar una relació or-
denada dels candidats admesos en el procés selectiu, amb les puntuacions atorgades 
en les diferents fases, i fer-la pública al tauler d’anuncis del Parlament i en el lloc 
web del Parlament (http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/
index.html).

9.5. Totes les comunicacions i les notificacions derivades d’aquesta convocatòria, 
i també les qualificacions de les proves i de les fases de concurs, s’han de fer públi-
ques al tauler d’anuncis del Parlament, a l’efecte 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. Amb aquesta publicació, es considera feta la notifi-

http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html
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cació pertinent als interessats i s’inicia el còmput dels terminis a l’efecte de la pre-
sentació de possibles recursos. Sense subjecció a aquest termini, les comunicacions, 
notificacions i qualificacions també s’han de fer públiques en el lloc web del Par-
lament (http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html).

10. Mèrits i capacitats a valorar
Els aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud els documents a què fa referència la 

base 4.5, els quals han d’ésser valorats per la comissió tècnica d’avaluació en dues 
fases. En la primera fase, s’ha d’obtenir una puntuació mínima de 35 punts per a po-
der passar a la segona, i en el conjunt de les dues fases s’ha d’obtenir una puntuació 
mínima total de 50 punts, segons els criteris i els barems següents: 

10.1. Primera fase. Valoració de mèrits 
a) Experiència laboral
Es valora, fins a un màxim de 45 punts, el treball desenvolupat en funció de l’ex-

periència i els coneixements adquirits en l’exercici de funcions relacionades amb el 
dret internacional públic, el dret de la Unió Europea o les relacions internacionals, 
de conformitat amb els barems següents: 

Experiència laboral Punts Màxim Màxim total 

Anàlisi i elaboració d’informes 
jurídics i tècnics sobre aspectes 
relacionats amb dret internacional 
públic, el dret de la Unió Europea o 
relacions internacionals. 2,0 punts per any 20 punts

45 punts

Llocs de treball en institucions de 
la Unió Europea, organitzacions 
internacionals o altres 
administracions públiques, inclosa 
la docència universitària a temps 
complet, en els àmbits materials 
relacionats amb el dret i les 
polítiques de la Unió Europea 1,0 punt per any 10 punts

Llocs de treball relacionats amb 
la gestió de la cooperació entre 
institucions públiques, en especial 
en l’àmbit europeu o internacional 1,0 punt per any 10 punts

Docència universitària a temps 
parcial en l’àmbit del dret 
internacional, el dret de la Unió 
Europea o relacions internacionals 0,5 punts per any 5 punts

b) Titulacions acadèmiques
Es valoren, fins a un màxim de 15 punts, les titulacions acadèmiques, doctorats 

o màsters oficials en dret internacional, dret de la Unió Europea o relacions interna-
cionals, de conformitat amb el barem següent: 

– Doctorat en dret internacional, dret de la Unió Europea o relacions internacio-
nals, 10 punts.

– Màsters oficials, de com a mínim un any lectiu, en dret internacional, dret de 
la Unió Europea o relacions internacionals, 5 punts.

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

c) Coneixements d’idiomes
Es valora, fins a un màxim de 5 punts, el domini d’altres idiomes a banda de 

l’idioma al·legat com a requisit, en un nivell igual o superior al nivell B1, d’acord 
amb els nivells del document del Marc europeu comú de referència per a les llen-
gües (MECR) i segons el barem següent: 

http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html
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Francès, anglès, italià  
o alemany

Altres idiomes

B1: 0,75 punts B1: 0,35 punts

B2: 1 punt B2: 0,5 punts

C1: 1,5 punts C1: 0,75 punts

C2: 2 punts C2: 1 punt

d) Formació i perfeccionament
Es valora, fins a un màxim de 2 punts, l’assistència als cursos de formació i de 

perfeccionament que versin sobre matèries, tècniques o procediments relacionats 
amb les tasques de la plaça que s’ha d’ocupar, o l’acreditació de coneixements equi-
valents a l’aprofitament d’aquests cursos, en funció de la utilitat dels dits cursos o 
coneixements, ponderada de manera raonable amb llur dificultat tècnica, llur vigèn-
cia tècnica o actualització i, si escau, llur durada.

e) Publicacions
Es valoren, fins a 3 punts, les publicacions en matèria de dret internacional, dret 

de la Unió Europea i relacions internacionals.
10.2. Acreditació dels mèrits de la primera fase
Amb la finalitat d’acreditar els mèrits i les capacitats a què fa referència la base 

10.1, s’aportarà, dins el termini de presentació de sol·licituds, la documentació que 
estableix la base 4.5.i, de la manera següent: 

a) Les dades corresponents a l’experiència laboral s’han d’acreditar de la manera 
següent: 

– Serveis prestats en l’Administració: s’acreditarà amb el certificat expedit per 
l’òrgan competent en matèria de personal (certificat de serveis prestats i certificat 
de funcions).

– Serveis prestats en l’empresa privada: s’acreditarà mitjançant una fotocòpia del 
contracte o els contractes de treball i un certificat de la vida laboral expedit per la  
Tresoreria General de la Seguretat Social o un certificat de funcions expedit per  
la unitat de personal.

– Treballs per compte propi: s’acreditarà mitjançant una fotocòpia del contracte 
o els contractes de serveis que hagin donat lloc a l’experiència al·legada o mitjançant 
un certificat del col·legi professional corresponent.

– En el supòsit de no aportar un certificat de funcions, l’experiència professional 
amb funcions i tasques afins a les del lloc que s’ha de proveir es valorarà en rela-
ció amb la categoria professional que consta en el contracte i el nivell de titulació 
requerit.

b) Els cursos de formació i el perfeccionament s’han d’acreditar mitjançant una 
fotocòpia confrontada del diploma o el certificat d’assistència, expedit per l’organis-
me corresponent, en què han de figurar la durada dels cursos o activitats formatives 
i les dates de realització.

c) Les publicacions s’han d’acreditar de la manera següent: 
– En el cas de publicacions d’articles, s’ha d’adjuntar una còpia de la primera i la 

darrera pàgines de l’article. Si la informació relativa al número o volum de la revista 
no figura en la primera pàgina de l’article, s’ha d’adjuntar una fotocòpia de l’índex 
de la revista o de les altres pàgines que acreditin aquesta informació.

– Els llibres s’han de justificar mitjançant una còpia de la portada i el títol, els 
autors (o editors), els crèdits del llibre (editorial, ISBN, etcètera), l’índex i l’any de 
publicació. En el cas de capítols de llibres, també cal incloure la primera i la darre-
ra pàgines del capítol i l’índex de capítols en què figuri la contribució de l’aspirant.

– En els dos apartats anteriors, quan els articles o llibres tinguin format electrò-
nic es pot indicar l’adreça electrònica corresponent.
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d) Els coneixements d’idiomes s’acrediten únicament mitjançant els certificats 
pertinents d’acord amb els nivells del document del Marc europeu comú de referèn-
cia per a les llengües (MECR) o, subsidiàriament, per mitjà d’un dels documents de 
la base 5.

10.3. Segona fase. Informe i presentació de l’informe
Els aspirants han d’elaborar i presentar un informe en què s’analitzi la reper-

cussió, per al Parlament de Catalunya, de les recomanacions que es proposen en 
el document següent: Informe del grup operatiu sobre subsidiarietat, proporciona-
litat i fer menys però de forma més eficient (https://ec.europa.eu/commission/files/
report-task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_es).

Aquest document ha de tenir una extensió d’entre 7 i 15 pàgines DIN A4 amb un 
màxim de 50 línies per pàgina. La lletra ha d’ésser del cos 11 de l’estil Arial. Les 
pàgines han d’estar necessàriament numerades, signades i editades amb el proces-
sador de textos Word.

L’informe s’ha de presentar per duplicat al Departament de Recursos Humans 
del Parlament de Catalunya (parc de la Ciutadella, s/n, 08003 Barcelona) dins del 
termini de deu dies naturals a comptar de l’endemà de la data de finalització del ter-
mini de presentació de sol·licituds. El fet de no presentar l’informe dins el termini 
establert comporta l’exclusió de participació en aquesta convocatòria.

Així mateix, la comissió tècnica d’avaluació pot decidir que els aspirants facin 
l’exposició de l’informe davant la comissió. En aquest cas, l’exposició s’haurà de fer 
en un temps màxim de quinze minuts, i a continuació els membres de la comissió 
tècnica d’avaluació podran fer preguntes als aspirants o demanar-los els aclariments 
que considerin pertinents.

Per a la valoració de l’informe, es tindran en compte el seu contingut, els parà-
metres formals del document, la claredat en l’exposició i la capacitat de síntesi.

L’informe i la seva presentació es valora amb un màxim de 30 punts.

11. Resolució del concurs
11.1. La Mesa del Parlament, a proposta de la comissió tècnica d’avaluació, resol 

el concurs a favor de l’aspirant que obtingui la millor valoració de tots els mèrits i 
les capacitats que especifica la base 10. Aquesta resolució comporta el nomenament 
com a funcionària interina de la persona proposada.

11.2. Si es produeix empat en la puntuació global, s’ha de dirimir a favor de l’as-
pirant que hagi obtingut la puntuació més alta en la valoració dels mèrits establerts 
en la primera fase. Si l’empat persisteix, s’ha de dirimir a favor de l’aspirant que hagi 
obtingut la puntuació més alta en la segona fase. Si l’empat encara persisteix, s’ha de 
dirimir a favor de l’aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta segons l’ordre 
d’apartats de la base 10.

11.3. El concurs pot ésser declarat desert.

12. Terminis d’incorporació i de presa de possessió
12.1. La proposta de nomenament es notifica a la persona que n’ha estat objecte 

perquè, en el termini de deu dies hàbils a comptar de la data de recepció de la no-
tificació, aporti els següents documents acreditatius de les condicions fixades per la 
base 3: 

a) Els documents acreditatius de complir les condicions fixades per les lletres a 
i b de la base 3.1.

b) L’original o una fotocòpia confrontada de la titulació exigida com a condició 
per la lletra c de la base 3.1, o del resguard acreditatiu d’haver-ne satisfet els drets 
d’expedició o de col·legiació.

c) El certificat mèdic acreditatiu de complir la condició fixada per la lletra d de 
la base 3.1.

d) La declaració de complir la condició fixada per la lletra e de la base 3.1.

https://ec.europa.eu/commission/files/report-task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_es
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12.2. Un cop comprovada la conformitat de tots els documents presentats, la 
Mesa del Parlament aprova el nomenament interí de la persona proposada, com 
a tècnic o tècnica de relacions amb la Unió Europea del Parlament de Catalunya. 
Aquest acord es fa públic i es notifica a la persona interessada, la qual disposa d’un 
període de deu dies hàbils, des que se li notifica el nomenament, per a prendre pos-
sessió. Aquest període de deu dies hàbils podrà ésser prorrogat, excepcionalment, 
per resolució del secretari o secretària general del Parlament de Catalunya, com a 
màxim deu dies hàbils més, en el cas que concorrin circumstàncies degudament 
motivades. Si es produeix cap defecte en la documentació que n’impedeix el nome-
nament o bé la persona proposada no pren possessió en el termini establert, la Mesa 
del Parlament pot substituir-la pel candidat o candidata aprovat que la segueixi en 
puntuació en la qualificació de la comissió tècnica d’avaluació.

13. Règim d’impugnacions i al·legacions 
13.1. Contra aquestes bases i l’acord de la Mesa del Parlament de resolució del 

concurs, que posen fi a la via administrativa, els interessats poden interposar un re-
curs potestatiu de reposició, davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà d’haver-se publicat o notificat, segons el que disposen els arti-
cles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment admi-
nistratiu 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-se 
publicat o notificat.

13.2. Contra els actes de tràmit de la direcció del Departament de Recursos Hu-
mans i de la comissió tècnica d’avaluació que decideixin directament o indirecta-
ment el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el procés 
selectiu o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, 
els interessats poden interposar un recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament 
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publicats en el tauler 
d’anuncis del Parlament, segons el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei de 
l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les admi-
nistracions públiques.

13.3. Contra els actes de tràmit del tribunal no inclosos en la base 13.2, al llarg 
del procés selectiu els aspirants poden formular totes les al·legacions que estimin 
pertinents perquè siguin considerades en el moment de fer-se pública la puntuació 
final del procés selectiu.
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