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4.

Informació

4.53.

Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

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

Compareixença d’una representació del Col·legi d’Educadores i
Educadors Socials de Catalunya davant la Comissió d’Estudi sobre el
Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00317/13
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament
d’un Sistema Educatiu Inclusiu, tinguda el 20.09.2022, DSPC-C 402.

Compareixença d’una representació del Col·legi Oficial de Pedagogia
de Catalunya davant la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament
d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00318/13
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament
d’un Sistema Educatiu Inclusiu, tinguda el 20.09.2022, DSPC-C 402.

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de
Psicopedagogia i Orientació davant la Comissió d’Estudi sobre el
Desplegament d’un Sistema Educatiu Inclusiu
357-00319/13
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 10 de la Comissió d’Estudi sobre el Desplegament
d’un Sistema Educatiu Inclusiu, tinguda el 20.09.2022, DSPC-C 402.

Compareixença d’una representació de la Federació d’Entitats
Catalanes de Ramaders d’Oví i Cabrum davant la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural per a
informar sobre la situació del sector oví i cabrum
357-00692/13
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Món Rural, tinguda el 20.09.2022, DSPC-C 401.

4.53.15. Sessions informatives, compareixences i audiències d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
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Compareixença de la directora general d’Agricultura i Ramaderia
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Món Rural per a informar sobre el Pla de ramaderia extensiva
357-00696/13
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Món Rural, tinguda el 20.09.2022, DSPC-C 401.

Compareixença de Gerard Cardona, en representació de l’Associació
Pallaresa de Ramaders d’Oví, davant la Comissió d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural per a informar sobre la
situació de la ramaderia al Pallars Jussà
357-00697/13
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Món Rural, tinguda el 20.09.2022, DSPC-C 401.

Compareixença de Maite Puy Torruella, en representació de
l’Associació Pallaresa de Ramaders d’Oví, davant la Comissió
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural per a
informar sobre la situació de la ramaderia al Pallars Jussà
357-00698/13
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 15 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Món Rural, tinguda el 20.09.2022, DSPC-C 401.

4.55.

Activitat parlamentària

4.55.15.

Convocatòries

Sessió plenària 37
CONVOCADA PER AL 27 DE SETEMBRE DE 2022

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 72.2 i 3 i 154 del Reglament, us convoco a la sessió següent
del Ple del Parlament, el 27 de setembre de 2022, a les 11.30 h, al saló de sessions.
Ordre del dia

Debat sobre l’orientació política general del Govern. Tram. 255-00006/13. Junta
de Portaveus. Substanciació.
Palau del Parlament, 22 de setembre de 2022
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch

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

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

Encàrrec del despatx de la consellera de Cultura a la consellera de la
Presidència
330-00140/13
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 72281 / Coneixement: 20.09.2022

Al Parlament de Catalunya

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
compte que, durant l’absència de la consellera de Cultura, senyora Natàlia Garriga
Ibáñez, el dia 20 de setembre de 2022, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament la consellera de la Presidència, senyora
Laura Vilagrà Pons.
Ben cordialment,
Barcelona, 19 de setembre de 2022
Pere Aragonès i Garcia, president de la Generalitat de Catalunya
Per suplència (Decret 165/2022, de 14 de setembre, DOGC 8754, de 16.09.22)
Jordi Puigneró i Ferrer, vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori

4.90.

Règim interior

4.90.10.

Càrrecs i personal

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament
el lloc de treball d’uixer majordom o uixera majordoma adscrit a
l’Àrea de Serveis Generals del Departament de Recursos Humans del
Parlament de Catalunya
500-00006/13
ADSCRIPCIÓ DEFINITIVA D’UNA FUNCIONÀRIA DE CARRERA
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 5 de juliol de 2022, va acordar
convocar un concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament el
lloc de treball d’uixer majordom o uixera majordoma adscrit a l’Àrea de Serveis Generals del Departament de Recursos Humans del Parlament de Catalunya (BOPC
355, 11.07.2022).
D’acord amb la base 8 de la convocatòria, el concurs s’ha de resoldre a favor de
l’aspirant que obté la millor valoració del conjunt dels mèrits i les capacitats que especifica la base 7. La proposta de destinació del candidat o candidata al lloc de treball comporta l’adscripció definitiva del funcionari o funcionària a aquest lloc, amb
les funcions corresponents.
De conformitat amb la base 6.3 de la convocatòria, el 9 de setembre de 2022, la
comissió tècnica d’avaluació va acordar formular la proposta de destinació definitiva
4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de despatx
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de Montserrat Calvet Romà al lloc de treball d’uixer majordom o uixera majordoma
adscrit a l’Àrea de Serveis Generals del Departament de Recursos Humans.
Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern
interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament
Acorda:

Adscriure definitivament Montserrat Calvet Romà al lloc de treball d’uixer majordom o uixera majordoma adscrit a l’Àrea de Serveis Generals del Departament de
Recursos Humans, amb efectes a partir de la data de la presa de possessió.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar potestativament, d’acord amb el que estableixen els articles 123
i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, un recurs de reposició davant la Mesa del Parlament, 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, de conformitat 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 convenient per a la defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 20 de setembre de 2022
El secretari primer, Ferran Pedret i Santos; la vicepresidenta primera en funcions
de presidenta, Alba Vergés i Bosch

Concurs oposició lliure per a proveir dues places de lletrat o lletrada
del Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya
501-00003/13
MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 10 de desembre de 2021, va designar els membres del tribunal qualificador del concurs oposició lliure per a proveir dues places de lletrat o lletrada del Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya
(BOPC 190, 17.12.2021), que va ésser modificat per l’Acord de la Mesa del Parlament del 5 d’abril de 2022 (BOPC 283, 11.04.2022) i per l’Acord de la Mesa del Parlament del 19 de juliol de 2022 (BOPC 370, 27.07.2022).
En vista que la presidenta titular Laura Borràs Castanyer ha estat suspesa del
càrrec pel qual formava part del tribunal, de conformitat amb la base 6 de la convocatòria, la Mesa del Parlament ha acordat de modificar la composició de l’òrgan
qualificador de manera que el tribunal resta constituït pels membres següents:
Membres titulars
Presidenta:
− Alba Vergés i Bosch, vicepresidenta primera del Parlament en funcions de
presidenta.
Vocals:
− Miquel Lluís Palomares Amat, lletrat major en funcions de secretari general.
− Anna Casas i Gregorio, per raó de la seva especialització.
− César Cierco Seira, catedràtic del Departament de Dret Públic, a proposta de
la Universitat de Lleida.

4.90.10. Càrrecs i personal
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− Estela Martín Urbano, degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona, a proposta del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.
Membres suplents
Presidenta:
− Assumpta Escarp Gibert, vicepresidenta segona del Parlament.
Vocals:
− Antoni Bayona Rocamora, lletrat del Parlament.
− Mario Núñez Martínez, per raó de la seva especialització.
− Carolina Villacampa Estiarte, catedràtica del Departament de Dret Públic, a
proposta de la Universitat de Lleida.
− Ignasi Puig Ventalló, degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Terrassa, a
proposta del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.
De conformitat amb el que disposa l’article 55.2 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, Xavier Muro i Bas, lletrat del Parlament,
actuarà com a secretari, amb veu i sense vot.
Palau del Parlament, 20 de setembre de 2022
La secretària segona, Aurora Madaula i Giménez; la vicepresidenta primera en
funcions de presidenta, Alba Vergés i Bosch

Convocatòria d’un procés selectiu per a la constitució d’una borsa
de treball per a cobrir temporalment les vacants dels llocs de treball
d’administrador parlamentari o administradora parlamentària que es
produeixin al Parlament de Catalunya en els exercicis del 2022 i el 2023
501-00006/13
NOMENAMENT
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2022

D’acord amb l’avaluació de necessitats de l’Àrea de Comissions i Ponències de
la Direcció de Gestió Parlamentària, es considera pertinent cobrir un lloc de treball
de gestor parlamentari o gestora parlamentària mitjançant la borsa de treball constituïda per a possibles vacants.
L’article 38.1 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya disposa que el personal interí és format per les persones que, en virtut de
nomenament, presten serveis amb caràcter transitori i ocupen places reservades a
funcionaris de carrera i dotades per les plantilles pressupostàries, mentre aquests
no les ocupen.
L’article 38.3 estableix que es pot nomenar personal funcionari interí perquè
ocupi llocs de treball en substitució de funcionaris de carrera que gaudeixen del dret
a reserva del lloc de treball.
Tenint en compte que Cristina Parera Caballero és la primera candidata inclosa
en la borsa de treball a qui correspon l’opció de nomenament, d’acord amb la relació
ordenada aprovada i feta pública per la comissió tècnica d’avaluació el 13 de juliol
de 2022; que ha confirmat que està disposada a incorporar-se al lloc de treball, i que
ha acreditat que compleix els requisits per a ocupar provisionalment el lloc de treball no ocupat, es proposa que sigui nomenada funcionària interina, de conformitat
amb el que estableixen les bases 9 i 10 de la convocatòria.
Atès el que disposen, d’una banda, l’article 38 dels Estatuts del règim i el govern
interiors del Parlament de Catalunya i l’article 10 del text refós de la Llei de l’Estatut
bàsic de l’empleat públic amb relació al nomenament de personal funcionari interí i,
de l’altra, la base 9.11 de la dita convocatòria respecte al període de prova;
4.90.10. Càrrecs i personal
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Vist que s’ha dut a terme el tràmit que estableixen els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya amb relació a l’òrgan de representació del
personal del Parlament i fent ús de les competències que aquests li atribueixen, la
Mesa del Parlament
Acorda:

Primer. Nomenar Cristina Parera Caballero funcionària interina de l’escala general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del
Parlament de Catalunya, amb efectes a partir de la data de la presa de possessió.
Segon. Adscriure Cristina Parera Caballero de manera provisional al lloc de treball de gestora parlamentària de l’Àrea de Comissions i Ponències de la Direcció de
Gestió Parlamentària (grup C1, nivell 9).
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un
recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes
a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb els articles
123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord,
de conformitat amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 20 de setembre de 2022
El secretari tercer, Carles Riera Albert; la vicepresidenta primera en funcions de
presidenta, Alba Vergés i Bosch

4.90.10. Càrrecs i personal
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