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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 639/XII del Parlament de Catalunya, sobre la síndrome de 
Behçet
250-00537/12

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 20, 21.11.2019, DSPC-C 378

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 21 de novembre de 2019, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la síndrome de Behçet (tram. 250-
00537/12), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup Parla-
mentari Republicà (reg. 28894).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir que els protocols d’actuació per a afrontar les malalties minoritàries 

del sistema immunitari, entre les quals la síndrome de Behçet, permetin, amb l’ob-
jectiu d’accelerar el diagnòstic, derivar els pacients des de centres sanitaris de tot 
el territori cap a centres de referència en cas que es percebin determinades alertes.

b) Garantir als professionals la formació adequada per a aplicar els protocols 
d’actuació.

c) Dotar els equips dels centres de referència dels recursos suficients per a evi-
tar-ne el col·lapse.

d) Garantir a les persones afectades l’accés gratuït i àgil als materials i als trac-
taments inclosos en la Cartera bàsica de serveis que són necessaris per a afrontar 
les complicacions que aquesta síndrome comporta en la vida diària, i a treballar per 
a facilitar-los l’accés als materials de cures i als productes dermocosmètics exclosos 
de la Cartera.

e) Destinar recursos a la recerca en aquesta síndrome.
f) Demanar al Govern de l’Estat la incorporació d’aquesta síndrome com a ma-

laltia greu en els barems per a avaluar la discapacitat i la incapacitat laboral.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2019
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; el president en 

funcions de la Comissió, Xavier Quinquillà Duric

Resolució 640/XII del Parlament de Catalunya, sobre les malalties 
minoritàries
250-00710/12

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 20, 21.11.2019, DSPC-C 378

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 21 de novembre de 2019, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre les malalties minoritàries (tram. 
250-00710/12), 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
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Reconèixer la tasca de les associacions de malalts i familiars de l’àmbit de les 

malalties minoritàries i a potenciar-ne el paper en la presa de decisions sanitàries.
b) Dur a terme una anàlisi de la situació de la pluridiscapacitat a Catalunya.
c) Identificar les necessitats assistencials dels infants amb pluridiscapacitat greu 

per a millorar la seva atenció integral i la de llurs famílies.
d) Continuar impulsant la recerca en malalties minoritàries.
e) Fer campanyes d’informació i de visualització de les malalties minoritàries 

per a potenciar entre els professionals el coneixement dels diversos dispositius assis-
tencials que participen en l’atenció dels malalts i de llurs famílies.

f) Potenciar l’abordament integral de les malalties minoritàries per mitjà del tre-
ball interdepartamental.

g) Sensibilitzar la població sobre les malalties minoritàries i potenciar-ne el co-
neixement.

h) Potenciar el coneixement de les xarxes d’unitats d’expertesa clínica entre els 
professionals i les famílies dels pacients.

i) Ampliar el desplegament de xarxes d’unitats d’expertesa clínica en grups te-
màtics de malalties minoritàries per a assegurar un abordament multidisciplinari, 
integral i individualitzat dels afectats i llurs famílies, i a designar progressivament 
noves xarxes per a l’atenció de malalties metabòliques hereditàries, renals, neuro-
musculars i immunitàries.

j) Millorar el treball en xarxa de les unitats d’expertesa clínica amb els disposi-
tius assistencials del territori de l’infant afectat per a potenciar l’assistència de proxi-
mitat, que ha d’ésser coordinada i liderada per aquestes unitats, que han de compar-
tir el pla individualitzat de seguiment amb els dispositius més propers a la residència 
de l’infant, com ara els hospitals territorials, els centres de desenvolupament infantil 
i atenció precoç, els centres de salut mental infantil i juvenil, els centres de rehabili-
tació, els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica o les escoles.

k) Fomentar la participació de centres catalans d’excel·lència en les xarxes euro-
pees de referència en malalties minoritàries, impulsades per la Comissió Europea.

l) Potenciar el treball de la xarxa d’unitats d’expertesa clínica amb els dispositius 
dels departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i d’Educació en els casos de 
malalties minoritàries cognitivoconductuals de base genètica en l’edat pediàtrica.

m) Demanar al Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social que adeqüi i re-
visi urgentment el seu sistema d’acreditació per evitar que es continuï denegant a 
experts reconeguts internacionalment l’aval per a accedir a les xarxes europees de 
referència en malalties minoritàries.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2019
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta 

de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 641/XII del Parlament de Catalunya, sobre el diagnòstic de 
la limfangioleiomiomatosi
250-00915/12

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 20, 21.11.2019, DSPC-C 378

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 21 de novembre de 2019, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre el diagnòstic de la limfangioleiomio-
matosi (tram. 250-00915/12), presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units 
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per Avançar, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya i el Grup Parlamentari Republicà (reg. 47929).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar un protocol específic per al diagnòstic de la limfangioleiomiomatosi 

per als metges de família.
b) Accelerar el diagnòstic de limfangioleiomiomatosi incorporant al Pla director 

de malalties de l’aparell respiratori circuits de diagnòstic ràpid en l’atenció primària, 
similars als que hi ha per al càncer.

c) Fer les gestions necessàries perquè el Servei Català de la Salut acrediti com a 
unitat d’expertesa clínica l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona quan la Comissió 
Assessora en Malalties Minoritàries faci, segons criteris clínics i tècnics d’excel·lèn-
cia, la convocatòria de la xarxa de malalties respiratòries, sempre que l’Hospital s’hi 
presenti i sigui acreditat com a millor opció, per a la qual cosa cal dotar-lo, quan els 
pressupostos ho permetin, d’una partida econòmica específica perquè compleixi els 
seus objectius, i a demanar al Govern de l’Estat que acrediti l’Hospital com a centre 
de referència en limfangioleiomiomatosi i com a centre, servei i unitat de referència.

d) Garantir que l’informe emès per un hospital de referència en limfangioleiomi-
omatosi acreditat sigui vàlid per a valorar els graus de discapacitat i dependència.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2019
La secretària de la Comissió, María del Camino Fernández Riol; la presidenta 

de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou

Resolució 661/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’aplicació de la 
legislació de transparència al món local
250-00921/12

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Institucionals, sessió 21, 04.12.2019, DSPC-C 394

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 4 de desembre de 
2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’aplicació de la legislació 
de transparència en el món local (tram. 250-00921/12), presentada pel Subgrup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar amb urgència el reglament 

de desplegament de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, que ha d’incloure els punts següents: 

a) En l’àmbit municipal: accés de la ciutadania, a través del portal web dels ajun-
taments, a les convocatòries i les actes de la junta de govern local i del ple, i també 
un resum de les decisions aprovades per aquests òrgans.

b) En l’àmbit de tota l’Administració pública: amb caràcter general, informació 
completa de la publicitat institucional contractada per cada ens, que ha d’incloure, 
entre altres dades, l’import, el mitjà i el termini de contractació.

Palau del Parlament, 4 de desembre de 2019
El secretari de la Comissió, Jordi Orobitg i Solé; el president de la Comissió, 

Jean Castel Sucarrat
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del 
canvi climàtic, pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de 
carboni dels vehicles de tracció mecànica
200-00009/12

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 53462; 53530; 53555; 53608 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió 

d’Economia i Hisenda, 11.12.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, EL GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 53462)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eduard Pujol i 

Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes 
a l’articulat del Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del 
canvi climàtic, pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels 
vehicles de tracció mecànica (tram. 200-00009/12).

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de la lletra b del punt 1 de l’article 41 que es modifica en l’apartat 
1 de l’article únic del Projecte de llei, que passa a tenir la redacció següent 

b) Vehicles de les categories L3e (motocicletes de dues rodes), L4e (motocicle-
tes de dues rodes amb sidecar), L5e (tricicles de motor) i L7e (quadricicles pesats), 
d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 168/2013 del Parlament Europeu i 
del Consell, de 15 de gener de 2013, relatiu a l’homologació dels vehicles de dues o 
tres rodes i dels quadricicles, i a la vigilància del mercat d’aquests vehicles.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’encapçalament de la lletra a del punt 1 de l’article 44 que es 
modifica en l’apartat 5 de l’article únic del Projecte de llei, que passa a tenir la 
redacció següent 

a) Vehicles de la categoria M1 i de les categories L3e, L4e, L5e i L7e

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació del punt 6, d’addició d’un nou punt 7 i de modificació de la 
numeració dels punts subsegüents l’article 47 que es modifica en l’apartat 8 de 
l’article únic del Projecte de llei, que passa a tenir la redacció següent 

6. En el cas d’alta en el padró, l’exposició al públic del padró definitiu té l’efecte 
de notificació de la inclusió en el padró, i la liquidació corresponent a aquesta alta 
s’ha de notificar al contribuent de manera individual: 

No s’han d’incloure en el padró definitiu: 
a) Els vehicles exempts.
b) Els vehicles que meritin una quota líquida a la quantia que s’aprovi de con-

formitat amb el que es disposa l’article 26.4 del text refós de la Llei de finances 
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públiques de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre. 
Aquesta regla de no inclusió no s’aplica respecte d’aquells vehicles que són de la 
titularitat d’un mateix subjecte passiu i la suma de les quotes líquides meritades 
per tots ells superi la quantia esmentada.

7. En els exercicis successius, l’exposició al públic del padró definitiu té, per a 
cadascuna de les persones interessades, l’efecte de notificació de les liquidacions 
que s’hi comprenen.

8. Les liquidacions contingudes al padró definitiu són susceptibles de recurs de 
reposició potestatiu davant del cap o la cap de l’Oficina Central de Gestió Tributà-
ria o de reclamació economicoadministrativa davant de la Junta de Tributs de Ca-
talunya.

9. L’alta, la modificació o la baixa en el padró de l’impost es pot produir també 
com a conseqüència d’un procediment de comprovació iniciat pels òrgans de Gestió 
Tributària de l’Agència Tributària de Catalunya a partir de les dades de què dispo-
sa l’Administració, o d’una actuació d’investigació de la inspecció dels tributs de la 
Generalitat de Catalunya.

Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De supressió del la lletra e punt 3 de l’article 47 que es modifica en l’apartat 8 de 
l’article únic del Projecte de llei 

e) Excempció aplicable, si s’escau.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2019
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; portaveus

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 53530)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del 
Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, 
pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de trac-
ció mecànica (tram. 200-00009/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De supressió de la lletra a de l’apartat 3 de l’article únic

Article únic. Modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, 
pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de trac-
ció mecànica

[...]
3. Es modifica l’article 43 de la Llei del canvi climàtic, que resta redactat de la 

manera següent: 
Article 43. Exempcions
1. Resten exempts de l’impost: 
a) Els vehicles oficials de l’Estat, de les comunitats autònomes i dels ens locals.
[...]

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP PSC-Units
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GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 53555)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Antonio Espinosa Cerrato, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 118 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat del Projecte de llei de 
modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, pel que fa a l’impost 
sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica (tram. 
200-00009/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou apartat 1. pre a l’article únic de modificació de l’apartat 2 de 
l’article 40 que queda redactat de la següent manera 

Article únic. Modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, 
pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de trac-
ció mecànica

1. Pre. Article 40. Objecte i naturalesa
2. Aquest tribut té caràcter finalista i ha de nodrir amb un 60% el Fons Climàtic 

i amb un 40% el Fons de Patrimoni Natural.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De modificació de l’article únic, apartat 1. En particular, es modifica la lletra a de 
l’article 41 que queda redactat de la següent manera 

Article únic. Modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, 
pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de trac-
ció mecànica

Article 41. Fet imposable
1. Constitueixen el fet imposable de l’impost les emissions de diòxid de carboni 

dels vehicles aptes per circular per les vies públiques inclosos dins les categories 
següents: 

a) Vehicles de les categories M1 (vehicles de motor concebuts i fabricats princi-
palment per al transport de persones i el seu equipatge, que tinguin com a màxim 
vuit seients a més del seient del conductor, sense espais per a viatgers drets), i N1 
(vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de mercade-
ries amb una massa màxima no superior a 3,5 tones), N2 (vehicles de motor destinats 
al transport de mercaderies amb una massa màxima superior a 3,5 tones e inferior 
o igual a 12 tones) i N3 (vehicles de motor destinats al transport de mercaderies amb 
una massa màxima superior a 12 tones).

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació de l’article únic apartat 3. En particular, s’addiciona d’una nova 
lletra g a l’article 43 que queda redactat de la següent manera 

Article únic. Modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, 
pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de trac-
ció mecànica

Article 43. Exempcions
g) (Nou) Els vehicles que, segons dades de la inspecció tècnica de vehicles, no 

hagin recorregut més de 500 kilòmetres durant l’any.
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Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació de l’article únic apartat 4. En particular es modifica l’article 43 bis 
que queda redactat de la següent manera 

Article únic. Modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, 
pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de trac-
ció mecànica

Article 43 bis. Base imposable
3. En el cas dels vehicles de categoria M1 i N1, N2 i N3, per als quals no es pugui 

determinar la base imposable d’acord amb el que estableix l’apartat 2, perquè no es 
disposa de les emissions oficials de diòxid de carboni, la base imposable es calcula 
per aplicació de la fórmula següent, amb el límit mínim de 35 g CO

2
/km i el límit 

màxim de 499 g CO
2
/km:

a.1) En el cas de vehicles de categoria M1 amb combustible dièsel:
BI = 0,01642 x CC + 0,0114 x MMX + 0,05745 x MOM + 0,005106 x TR + 3,471 

x T - 37,15
a.2) En el cas de vehicles de categoria N1, N2 i N3 amb combustible dièsel:
BI = 0,01144 x CC + 2,699 x PF + 0,02635 x PN + 0,02562 x MMX + 0,03115 x 

MOM + 2,922 x T - 25,64
b) En el cas de vehicles amb combustible gasolina:
BI = 0,01149 x CC + 3,879 x PF + 0,04008 x MOM + 0,009541 x TR + 2,605 x 

T + 4,35

Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació de l’article únic apartat 5. D’addició de dos noves lletres c i d a 
l’article 44 que queda redactat de la següent manera: 

Article únic. Modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, 
pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de trac-
ció mecànica

5. Article 44. Quota tributària
c) (Nou) Vehicles de la categoria N2

Emissions oficials de diòxid de carboni Tipus marginal (€/g CO2/km)

Fins a 140 g/km 0,00

Més de 140 g/km 0,75

d) (Nou) Vehicles de la categoria N3

Emissions oficials de diòxid de carboni Tipus marginal (€/g CO2/km)

Fins a 140 g/km 0,00

Més de 140 g/km 0,80

Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou apartat 13 a l’article únic

Article únic. Modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, 
pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de trac-
ció mecànica

D’addició d’un nou apartat 13 a l’article únic. Modificació de l’article 51 apartat 
3 lletra a) que queda redactat de la següent manera

Article 51. Fons Climàtic
3. El Fons Climàtic es finança amb els recursos econòmics següents: 
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a) Els ingressos procedents dels instruments que estableix el capítol cinquè. En 
tot cas, s’han de destinar al Fons Climàtic el 60% dels ingressos obtinguts de l’im-
post sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.

Esmena 6
GP de Ciutadans
De modificació de l’apartat 1 de la disposició addicional que queda redactat de la 
següent manera 

Disposició addicional. Exigibilitat de l’impost
1. L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció me-

cànica, regulat a la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, és exigible per als 
vehicles de categoria M1, N1, N2 i N3 a partir del 31 de desembre de 2019, i per als 
vehicles de categories L3e, L4e, L5e, L6e i L7e, a partir del 31 de desembre de 2020, 
i queda sense efecte l’impost meritat a l’exercici 2018. 

Esmena 7
GP de Ciutadans
De modificació de l’apartat 3 de la disposició addicional que queda redactat de la 
següent manera 

Disposició addicional: Exigibilitat de l’impost
3. En l’exercici 2019 la tarifa aplicable als vehicles de categoria M1, N1, N2 i N3 

és la següent: 
a) Vehicles de la categoria M1 i de les categories L3e, L4e, L5e, L6e i L7e

Emissions oficials de diòxid de carboni Tipus marginal (€/g CO2/km)

Fins a 120 g/km 0,00

Més de 120 g/km i fins a 140 g/km 0,55

Més de 140 g/km i fins a 160 g/km 0,65

Més de 160 g/km i fins a 200 g/km 080

Més de 200 g/km 1,10

b) Vehicles de la categoria N1

Emissions oficials de diòxid de carboni Tipus marginal (€/g CO2/km)

Fins a 160 g/km 0,00

Més de 160 g/km 0,30

c) (Nou) Vehicles de la categoria N2

Emissions oficials de diòxid de carboni Tipus marginal (€/g CO2/km)

Fins a 160 g/km 0,00

Més de 160 g/km 0,35

d) (Nou) Vehicles de la categoria N3

Emissions oficials de diòxid de carboni Tipus marginal (€/g CO2/km)

Fins a 160 g/km 0,00

Més de 160 g/km 0,40

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Antonio Espinosa Cerrato, diputat, GP Cs
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SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 53608)

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 118 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’arti-
culat del Projecte de llei de modificació de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi 
climàtic, pel que fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles 
de tracció mecànica (tram. 200-00009/12).

Esmena 1
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a l’apartat 1 de l’article únic

[...] destinats a aquests vehicles (Directiva marc).
b) Vehicles de les categories L3e (motocicletes de dues rodes), L4e (motocicle-

tes de dues rodes amb sidecar), L5e (tricicles de motor), L6e (quadricicles lleugers) 
i L7e (quadricicles pesats), d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 168/2013 
del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de gener de 2013, relatiu a l’homologa-
ció dels vehicles de dues o tres rodes i dels quadricicles, i a la vigilància del mercat 
d’aquests vehicles.

2. A l’efecte d’aquest impost, [...].

Esmena 2
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat 1 de l’article únic

[...] la vigilància del mercat d’aquests vehicles.
2. A l’efecte d’aquest impost, es consideren aptes per circular per les vies públi-

ques els vehicles a què fa referència l’apartat 1 matriculats en els registres públics 
corresponents, mentre no n’hagin estat donats de baixa en el Registre de Vehicles 
titularitat de la Direcció General de Trànsit, i els vehicles proveïts de permisos tem-
porals.

3. No estan subjectes a l’impost [...].

Esmena 3
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 3 de l’article únic

[...] d’aquesta exempció no en podem gaudir per a més d’un vehicle simultània-
ment.

g) Els vehicles que tinguin una antiguitat de fins a cinc anys a comptar des del 
moment de la meritació de l’impost i respecte a la seva data de la primera matricu-
lació.

h) Els vehicles a que fa referència l’apartat e) de l’article 93.1 del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals,

i) Els vehicles que constin en els registres públics corresponents a municipis amb 
mancança o deficiència de transport públic. S’entén per mancança o deficiència de 
transport públic quan, en l’àmbit territorial d’un municipi no existeixi cap servei de 
transport públic col·lectiu que connecti el seu nucli urbà amb la capital de la comar-
ca corresponent i amb els polígons industrials situats al terme municipal, amb una 
freqüència mínima d’un viatge cada trenta minuts en ambdós sentits, durant almenys 
l’horari laboral.»

4. S’afegeix un article 43 bis a la Llei del canvi climàtic, [...].
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Esmena 4
SP del Partit Popular de Catalunya
De supressió a l’apartat 5 de l’article únic

[...] d’acord amb les taules següents: 
a) Vehicles de la categoria M1 i de les categories L3e, L4e, L5e, L6e i L7e

Esmena 5
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició a l’apartat 8 de l’article únic

[...] s’ha de practicar, si escau, la domiciliació de l’ingrés.
4. Amb caràcter previ a l’elaboració definitiva del padró, el cap o la cap de l’Ofi-

cina Central de Gestió Tributària de l’Agència Tributària de Catalunya elabora un 
padró provisional, quines dades s’hauran de notificar al contribuent de forma indi-
vidual i que té, per a cadascuna de les persones interessades, el caràcter de proposta 
de liquidació, i que s’exposa al públic de l’1 al 15 de maig de l’any natural posterior 
al de meritació, mitjançant la seva publicació a la seu electrònica de l’Agència Tri-
butària de Catalunya. Aquesta exposició pública ha de ser objecte d’anunci previ per 
mitjà d’un edicte publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Un cop finalitzat el tràmit d’exposició [...].

Esmena 6
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i supressió a l’apartat 12 de l’article únic

12. S’afegeix l’article 50 bis a la Llei del canvi climàtic, amb el contingut se-
güent: 

«Article 50 bis. Desplegament i Aplicació de l’impost
1. Mitjançant la llei de pressupostos de la Generalitat es poden modificar els ele-

ments de quantificació de l’impost.
2. En l’aplicació de l’impost regeix supletòriament la legislació general tributària 

aplicable a Catalunya i les normes complementàries que la despleguen.»

Esmena 7
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i supressió a l’apartat primer de la disposició addicional

1. L’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció me-
cànica, regulat a la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, és exigible per als 
vehicles de categoria M1 i N1 a partir del 31 de desembre de 2020, i per als vehicles 
de categories L3e, L4e, L5e, L6e i L7e, a partir del 31 de desembre de 2021, i queda 
sense efecte l’impost meritat als exercicis 2018 i 2019.

Esmena 8
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat segon de la disposició addicional

2. El període impositiu de l’exercici 2020 s’inicia el dia 1 de gener de 2020.

Esmena 9
SP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’apartat tercer de la disposició addicional

3. En l’exercici 2020 la tarifa aplicable als vehicles de categoria M1 i N1 és la 
següent: [...].
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Esmena 10
SP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’una nova disposició addicional bis

Disposició addicional bis. Destinació de l’impost
La recaptació de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles 

de tracció mecànica es destinarà íntegrament al finançament de programes d’ajudes 
específiques per a la renovació del parc de vehicles matriculats a Catalunya.

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, 

SP PPC

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la celebració del Dia de la Cultura Jueva 
a Catalunya
250-00949/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 49802 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 29.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 49802)

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

a) Continuar duent a terme els contactes amb les institucions públiques i priva-
des que tenen per objecte la difusió de l’herència cultural del poble jueu a Catalunya 
per tal de reforçar-la i donar-li més visibilitat.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació i supressió de la lletra b

b) Fer les gestions necessàries per tal de Reforçar la connexió de les institucions 
públiques i privades a Catalunya que tenen per objecte la difusió de l’herència cultu-
ral del poble jueu a Europa amb altres institucions que tenen el mateix objecte a l’es-
tat Espanyol i en el si de la Unió Europea.
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Proposta de resolució sobre el Conservatori de Música Isaac Albéniz, 
de Girona
250-01001/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 52285 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 29.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 52285)

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

2. Continuar mantenint les aportacions que s’atorguen, des del Departament 
d’Educació per al sosteniment del funcionament del Conservatori de Música Isaac 
Albéniz de Girona.

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un sistema de beques 
per a la preparació d’oposicions
250-01018/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 53332).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.12.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment del compliment de les 
conclusions de la Comissió d’Estudi dels Models de Seguretat i 
Ordre Públic i de l’Ús de Material Antiavalots
250-01020/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 53333).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.12.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la cobertura de places de funcionaris als 
jutjats
250-01022/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 53334).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.12.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el garantiment de la seguretat passiva 
en el Cos d’Agents Rurals
250-01025/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 53335).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.12.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el cessament del delegat del Govern als 
Estats Units i al Canadà
250-01028/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 53336).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.12.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la denominada Assemblea de Càrrecs 
Electes
250-01030/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 53337).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 13.12.2019; 10:30 h.
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4. Informació

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Convocatòria d’un procés selectiu per a la constitució d’una borsa 
de treball per a cobrir de manera temporal llocs de treball vacants 
d’arxiver o arxivera que es puguin produir al Parlament de Catalunya 
entre els exercicis del 2020 i el 2022
501-00006/12

CONVOCATÒRIA

Acord: Mesa del Parlament, 03.12.2019

Acord de la Mesa del Parlament, de 3 de desembre de 2019, de 
convocatòria d’un procés selectiu per a la constitució d’una borsa de 
treball per a cobrir de manera temporal llocs de treball vacants d’arxiver 
o arxivera (grup A, subgrup A1) que es puguin produir al Parlament de 
Catalunya entre els exercicis del 2020 i el 2022
L’article 38.2 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Ca-

talunya estableix que es pot nomenar personal funcionari interí per a cobrir tran-
sitòriament les places que han d’ésser ocupades definitivament per funcionaris de 
carrera.

D’acord amb l’article 57.1 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Par-
lament de Catalunya, la selecció del personal interí ha de garantir els principis de 
mèrit, de capacitat i de publicitat. La Mesa del Parlament ha de regular complemen-
tàriament la provisió temporal de llocs de treball per personal funcionari interí que, 
d’acord amb l’article 10.2 del text refós de la Llei de l’Estat 7/2007, del 12 d’abril, 
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, s’ha de dur a terme per mitjà de procediments 
àgils que han de respectar els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

De conformitat amb tot això, la Mesa del Parlament acorda de convocar un pro-
cés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball per a cobrir de manera tempo-
ral llocs de treball vacants d’arxiver o arxivera (grup A, subgrup A1) que es puguin 
produir al Parlament de Catalunya els exercicis del 2020, el 2021 i el 2022, d’acord 
amb les següents: 

Bases 

1. Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és la creació d’una borsa de treball, integra-

da, com a màxim, per vint aspirants, per a cobrir les necessitats de nomenaments 
de funcionaris interins arxivers del Parlament de Catalunya que es puguin produir 
a partir de la resolució d’aquest procediment, en qualsevol dels supòsits recollits a 
l’article 38 dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya 
i fins que s’acabi l’any 2022.

La borsa de treball serà vigent fins al 31 de desembre de 2022, com a màxim. 
Una vegada passat aquest termini, perdrà tot tipus de validesa. Si, durant la vigència 
de la borsa, la Mesa del Parlament aprova un procediment selectiu per a l’accés de 
nous funcionaris de carrera d’arxiver o arxivera, la vigència de la borsa finalitzarà 
de manera automàtica.

2. Funcions del lloc de treball 
Les funcions del lloc de treball d’arxiver o arxivera del Parlament són, essenci-

alment, les següents: 
a) Fer el manteniment de les polítiques de gestió documental.
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b) Fer el manteniment de la política d’identificació i signatura electrònica.
c) Elaborar les propostes d’avaluació documental.
d) Fer la modelització de procediments o circuits administratius.
e) Fer el disseny i l’aplicació dels esquemes de metadades al SGD.
f) Executar les polítiques de protecció de dades.
g) Gestionar el règim d’accés.
h) Implementar les polítiques de disposició documental.
i) Aplicar les polítiques de conservació i preservació de la documentació.
j) Fer el manteniment de les eines de gestió documental.
k) Gestionar els instruments de descripció (inventaris, catàlegs, tesaurus...).
l) Gestionar les transferències.
m) Gestionar els dipòsits i tenir cura de les condicions ambientals.
n) Elaborar productes de difusió.
o) Assessorar i donar suport a les oficines en matèria de gestió documental.
p) Col·laborar en els diferents projectes vinculats a l’Administració electrònica, 

aportant criteris arxivístics en el tractament de la documentació.
q) Donar suport en la implementació de l’Administració electrònica, especial-

ment en la incorporació del gestor documental.
r) Dur a terme altres tasques de caràcter similar que li siguin assignades.

3. Requisits de participació
3.1. Per a ésser admesos en el procés selectiu, 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 llicenciatura en història, o en filosofia i lletres en 
qualsevol de les seccions d’aquesta llicenciatura, o en dret, o en ciències polítiques, 
o en filologia, o en documentació, o en pedagogia, o en humanitats, o en sociologia, 
o en ciències de la informació, o el grau corresponent a aquestes llicenciatures. Si es 
tracta d’un títol obtingut a l’estranger, han d’acreditar que disposen de la convalida-
ció 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 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 
pública 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 quan es faci l’eventual 
nomenament d’interinitat.



BOPC 489
11 de desembre de 2019

4.90.10. Càrrecs i personal 18

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 llengua catalana i de llengua 
castellana en cas de no tenir la nacionalitat espanyola, tant en l’expressió oral com 
en l’escrita, per mitjà de la realització d’una prova o de la presentació de la docu-
mentació acreditativa de tenir: 

a) El certificat de nivell de suficiència de català (C1) o un d’equivalent, d’acord 
amb la normativa sectorial de la Generalitat de Catalunya.

b) El nivell C1 de castellà o el document que el substitueixi, d’acord amb la base 
5, en el cas dels aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola.

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 a 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 
General 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. Del 2 al 14 
de gener de 2020, el Registre romandrà tancat a la tarda.

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, a comptar des 

del 2 de gener de 2020 fins al 21 de gener de 2020.

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

Amb la formalització i la presentació de la sol·licitud, els aspirants donen llur 
consentiment 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 se-
lectiu, d’acord amb la normativa vigent. Així mateix, els aspirants donen llur con-
sentiment 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. Declaració responsable
En la sol·licitud de participació els aspirants han de manifestar que compleixen 

tots els requisits de la base 3.1 referits a la data de finalització del termini de pre-
sentació.

4.6. Documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud
Juntament amb la sol·licitud, els aspirants han de presentar: 
a) Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa de tenir el certificat 

de nivell de suficiència de català (C1) o un d’equivalent, d’acord amb la normativa 

https://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html
https://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html
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sectorial de la Generalitat de Catalunya, per a restar exempts de fer l’exercici de co-
neixements de llengua catalana.

b) 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 5.2, per a restar exempts de fer l’exercici de 
coneixements de llengua castellana.

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

d) Fotocòpia confrontada dels certificats acreditatius dels mèrits professionals 
al·legats en la segona fase del procés selectiu, els quals han d’ésser valorats per la 
comissió tècnica d’avaluació d’acord amb el barem que estableix la base 8.2, i han 
d’ésser presentats d’acord amb el que determina la mateixa base.

4.7. 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.

4.8. L’acte de confrontació amb els originals s’ha de fer al Registre General del 
Parlament de Catalunya, o bé a les oficines dels registres públics de l’Administració 
on es presenti la sol·licitud.

4.9. La comissió tècnica d’avaluació només valorarà els mèrits que estiguin fefa-
entment acreditats.

5. Acreditació dels coneixements de llengua catalana i llengua 
castellana

5.1. Acreditació dels coneixements de llengua catalana
L’acreditació dels coneixements es farà amb la presentació del certificat de ni-

vell de suficiència de català (C1) o un de superior de la Direcció General de Políti-
ca 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 cer-
tificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística, 
modificada per l’Ordre VCP/233/2010, del 12 d’abril (DOGC 5610, del 19.04.2010). 
Els aspirants poden consultar aquesta ordre a la pàgina web següent: https://llengua.
gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_catala/equivalenci-
es_i_acreditacio_de_coneixements_de_catala.

5.2. Acreditació dels coneixements de llengua castellana
Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han 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 les places objecte de la borsa de treball a constituir.

L’acreditació d’aquest coneixement s’ha de fer amb la presentació d’un dels do-
cuments 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 un d’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.

5.3. 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 

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
https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_catala/equivalencies_i_acreditacio_de_coneixements_de_catala


BOPC 489
11 de desembre de 2019

4.90.10. Càrrecs i personal 20

de proveir, posteriorment a l’elaboració de la llista definitiva d’admesos i exclosos, 
d’acord amb la base 9.

6. Admissió dels aspirants
6.1. 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. En la dita resolució, que s’ha de publicar d’acord amb el 
que estableixen les bases 9.4 i 9.5, s’han d’indicar els motius d’exclusió, si s’escau.

6.2. 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 
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 docu-
mentació 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.

6.3. 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 aprovarà, mitjançant una resolució, la llista definitiva d’aspi-
rants admesos i exclosos i dels aspirants que han de fer la prova de coneixements de 
llengua catalana, o si escau, castellana.

7. Comissió tècnica d’avaluació
7.1. La comprovació i valoració dels mèrits dels aspirants en el procés de cons-

titució de la borsa correspon a la comissió tècnica d’avaluació, que és formada pels 
membres següents: 

a) El secretari o secretària general o el director o directora de Govern Interior, 
que pot delegar en la persona que té atribuïdes les funcions de direcció del Depar-
tament de Recursos Humans.

b) El director d’Estudis Parlamentaris, que pot delegar en la coordinadora execu-
tiva de la Direcció d’Estudis Parlamentaris.

c) 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.

d) Un professor o professora proposat per l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió 
de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona.

e) Un professional o una professional proposat per l’Associació d’Arxivers - Ges-
tors de Documents de Catalunya.

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

7.3. Una vegada constituïda la borsa de treball, la comissió tècnica d’avaluació 
que en farà el seguiment restarà constituïda únicament pels membres que es descri-
uen en la base 7.1.a, b i c.

8. Procediment de selecció i qualificacions
El procés selectiu estarà dividit en dues fases. En la primera fase, que serà elimi-

natòria, es valoraran els coneixements dels aspirants, mitjançant la realització d’un 
supòsit pràctic. En la segona fase, es valoraran els mèrits que es detallen en la base 
8.2.1 dels aspirants que han superat la primera fase.

8.1. Primera fase: prova escrita
En la primera fase, els aspirants hauran de fer una prova escrita, que consistirà 

en la resolució de dos supòsits pràctics proposats pel tribunal, relacionats amb les 
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funcions descrites en la base 2. Es facilitaran als aspirants les eines i la documen-
tació complementària necessària per a resoldre’ls. El tribunal valorarà la capacitat 
de plantejar estratègies, protocols d’actuació, creació o gestió d’eines o instruments 
arxivístics.

La puntuació màxima d’aquesta fase és de 65 punts, i per a superar-la cal assolir, 
com a mínim, 40 punts.

8.2. Segona fase: valoració dels mèrits
En la segona fase, el tribunal qualificador fa la valoració dels mèrits al·legats pels 

aspirants que han superat la primera fase. Els aspirants han d’adjuntar a la sol·licitud 
de participació aquesta documentació acreditativa.

8.2.1. Mèrits valorables
La puntuació màxima dels mèrits dels aspirants és de 35 punts, i es valoren 

d’acord amb el barem següent: 
a) Experiència professional en el compliment de les funcions a què fa referència 

la base 2, especialment les relatives a la gestió de documents electrònics: fins a 15 
punts, d’acord amb el barem següent: 

Funcions Barem Puntuació màxima

Funcions directes 2,5 punts per any 15 punts
Funcions parcials 1,25 punts per any 10 punts
Funcions relacionades 0,75 punts per any 5 punts
Puntuació total màxima 15 punts

b) Màster, o equivalent, en arxivística i gestió documental, d’un mínim de 90 
crèdits ECTS: fins a 4 punts.

c) Postgrau, o equivalent, en gestió de documents electrònics, d’un mínim de 30 
crèdits ECTS i que s’hagi obtingut a partir de l’1 de gener de 2010: fins a 3 punts.

d) Doctorat en un tema relacionat amb l’arxivística i la gestió documental: fins 
a 1 punt.

e) Altra formació: diplomes i cursos d’especialització relacionats amb la matèria 
objecte de la convocatòria, fets en els últims cinc anys: fins a 4 punts. No es consi-
deren les jornades o la formació de menys de vuit hores de durada.

f) Publicacions, ponències o treballs de recerca relacionats directament amb la 
matèria objecte de la convocatòria, en funció de la rellevància, fets en els darrers 
vuit anys: fins a 3 punts.

g) Coneixements d’anglès, alemany, francès o italià, acreditats únicament per 
mitjà dels certificats previstos d’acord amb els nivells del document del Marc eu-
ropeu comú de referència per a les llengües (MECR), aprovat pel Consell d’Europa 
l’any 2001: fins a 2 punts.

h) Superació d’exercicis en proves selectives per a l’accés a cossos, escales o ca-
tegories d’arxiver o arxivera en l’Administració pública: fins a 3 punts.

8.2.2. Un mateix mèrit en cap cas no pot ésser objecte de valoració per més d’un 
apartat.

8.2.3. No es valoraran com a mèrit les titulacions acadèmiques d’un nivell infe-
rior que puguin conduir a assolir-ne altres de nivell superior que es puguin acreditar 
com a mèrit o requisit. Tampoc no es valoraran els estudis inacabats ni les assigna-
tures individualment considerades.

8.2.4. La comissió tècnica d’avaluació només pot valorar els mèrits acreditats do-
cumentalment, d’acord amb el que estableix la base 8.2, i només es poden tenir en 
compte els assolits fins a la data de publicació de la convocatòria.
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8.2.5. Acreditació dels mèrits 
Amb la finalitat d’acreditar els mèrits i les capacitats a què fa referència la base 

8.2.1, s’haurà d’aportar, dins el termini de presentació de sol·licituds, la documenta-
ció que estableix la base 4.6, 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 màsters, postgraus, doctorats i altra formació relacionada amb la matèria 
objecte de la convocatòria s’han d’acreditar mitjançant una fotocòpia confrontada 
del títol, el diploma o el certificat d’assistència, expedit per l’organisme correspo-
nent, en què han de figurar la durada de les activitats formatives i les dates de rea-
lització.

c) Les publicacions, ponències o treballs de recerca s’han d’acreditar de la ma-
nera següent: 

– Publicacions i ponències: se n’ha de consignar 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.

– Treballs de recerca: s’acreditarà mitjançant un certificat expedit per l’organis-
me corresponent.

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).

e) La superació d’exercicis en proves selectives per a l’accés a cossos, escales o 
categories d’arxiver o arxivera en l’Administració pública s’acreditarà mitjançant un 
document acreditatiu o un certificat expedit per l’Administració pública correspo-
nent en què han de constar l’any, el nom de la convocatòria i les proves superades 
per l’aspirant.

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

la data de 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, de castellà per als can-
didats 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. Els aspirants 
que no superin la prova seran exclosos del procés selectiu.

9.2. La comissió tècnica d’avaluació ha de determinar la data, l’hora i el lloc per 
a la realització de la prova escrita de la primera fase, que s’han de fer públics en 
el web i al tauler d’anuncis del Parlament amb una antelació mínima de deu dies. 
(http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html).

http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html
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9.3. La comissió tècnica d’avaluació farà la valoració dels mèrits dels aspirants 
que hagin superat la primera fase del procediment selectiu i ha de fer públic el re-
sultat d’aquesta valoració.

9.4. La comissió tècnica d’avaluació, en el termini d’un mes des de la data de 
publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses, ha d’elaborar una 
relació ordenada 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-opo-
sicions/index.html).

9.5. Totes les comunicacions i les notificacions derivades d’aquesta convocatòria, 
i també les qualificacions de les proves i de la fase de valoració de mèrits, s’han de 
fer públiques 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 notificació pertinent als interessats i s’inicia el còmput dels terminis a l’efecte 
de la presentació de possibles recursos. Sense subjecció a aquest termini, les comu-
nicacions, les notificacions i les qualificacions també s’han de fer públiques en el 
lloc web del Parlament (http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposi-
cions/index.html).

10. Gestió de la borsa de treball
10.1. Una vegada finalitzat el procés selectiu, la comissió tècnica d’avaluació 

aprovarà i farà pública en el lloc web i al tauler d’anuncis del Parlament la llista 
dels aspirants seleccionats per a formar part de la borsa de treball, ordenada per 
puntuació.

10.2. El nombre d’aspirants seleccionats no podrà ésser superior a vint. Si es 
produeix empat en la puntuació global, l’ordre en la llista s’ha de dirimir a favor de 
l’aspirant que ha obtingut la puntuació més alta en la primera fase. Si l’empat persis-
teix, s’ha de dirimir a favor de l’aspirant que ha obtingut la puntuació més alta en la 
segona fase. Si l’empat encara persisteix, s’ha de dirimir a favor de l’aspirant que ha 
obtingut la puntuació més alta segons l’ordre d’apartats de la base 8.2.1.

10.3. El Departament de Recursos Humans durà a terme la gestió de la borsa de 
treball.

10.4. L’ordre de prelació en la borsa es mantindrà durant el període de vigència 
d’aquesta i només s’alterarà com a conseqüència de l’actualització dels mèrits de la 
borsa establerta en la base 11, de manera que els que hagin estat nomenats funcio-
naris interins tornaran a ocupar la posició que originàriament els corresponia en la 
llista una vegada finalitzada la situació d’interinitat.

10.5. El Consell de Personal serà informat sobre la gestió de la borsa d’interins, 
en els termes que estableixen els Estatuts del règim i el govern interiors del Parla-
ment de Catalunya.

10.6. El Departament de Recursos Humans oferirà els nomenaments d’interinitat 
per rigorós ordre dels integrants de la borsa. Amb la finalitat de contactar-hi, s’uti-
litzarà qualsevol mitjà que, amb la màxima agilitat possible, garanteixi tenir cons-
tància de la recepció de l’avís o la comunicació.

10.7. És obligació dels integrants de la borsa de treball facilitar un o dos números 
de telèfon de contacte, així com una adreça de correu electrònic o qualsevol altre 
mitjà de localització, per a les comunicacions, i mantenir aquestes dades perma-
nentment actualitzades.

10.8. En el supòsit de no localitzar el candidat o candidata per via telefònica ni 
per correu electrònic en el moment que en sigui necessari el nomenament, s’inten-
tarà de contactar-hi mitjançant la realització d’un mínim de tres trucades telefòni-
ques durant la jornada laboral, entre les 8 hores i les 15 hores, amb un interval de 
dues hores entre cada trucada. Si després d’aquests intents, l’aspirant segueix sense 

http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html
http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html
http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html
http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html
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ésser localitzat, se li enviarà un segon missatge de correu electrònic perquè es posi 
en contacte amb el Departament de Recursos Humans. Si una vegada passades les 
12 hores del matí següent el candidat o candidata no ha contactat amb Recursos Hu-
mans, es passarà a la crida del següent membre que, per ordre de puntuació, integri 
la borsa de treball.

10.9. Una vegada rebuda la comunicació d’oferta d’un lloc de treball d’interini-
tat, els candidats que acceptin el nomenament proposat han d’aportar, en el termini 
de tres dies hàbils des de l’acceptació, els documents que acreditin el compliment de 
tots els requisits que estableix aquesta convocatòria i els que deriven del nomena-
ment proposat.

10.10. En cas de no localitzar el candidat o candidata o rebutgi l’oferiment o no 
presenti la documentació requerida en el termini establert, s’oferirà el nomenament 
al candidat o candidata que ocupi la posició següent, i així successivament, fins a la 
realització del nomenament.

10.11. Als sis mesos i a la finalització del nomenament, el director d’Estudis Par-
lamentaris, centre gestor al qual s’adscriu el funcionari interí o funcionària interina, 
farà un informe en què es valorarà l’activitat que ha dut a terme, el qual s’incorpo-
rarà a l’expedient personal.

10.12. Si l’informe esmentat en la base 10.11 és negatiu, s’haurà de motivar i 
comportarà el cessament del funcionari interí o funcionària interina si s’ha produït 
als sis mesos del nomenament i, en tots els casos, la seva exclusió com a aspirant en 
la borsa de treball. Es lliurarà una còpia d’aquest informe a la persona interessada i 
al Consell de Personal.

10.13. Si el nomenament interí es fa per a la cobertura d’una plaça vacant que 
s’ha d’incloure en l’oferta pública d’ocupació, la persona integrant de la llista d’espe-
ra tindrà un període de prova. La durada del període de prova una vegada assolida 
la condició de funcionari interí o funcionària interina serà de sis mesos. El període 
de prova deixarà de fer-se o se’n reduirà la durada quan es donin circumstàncies 
objectives que així ho aconsellin. Una vegada finalitzat aquest període, el director 
d’Estudis Parlamentaris emetrà un informe d’acord amb el que estableixen les bases 
10.11 i 10.12.

10.14. Causes d’exclusió de la borsa de treball
L’exclusió de la borsa de treball es produeix per alguna de les causes següents: 
a) Renúncia de la persona interessada.
b) La no presentació, dins del termini establert, de la documentació exigida o la 

falta de presa de possessió en el termini que estableix la base 12.1.
c) La renúncia a ocupar el lloc de treball ofert, excepte quan es doni alguna de 

les situacions següents, degudament acreditades: 
– Malaltia o maternitat.
– Compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal.
– Ocupació d’un lloc de treball temporal en el sector públic o privat en el mo-

ment de la crida.
– Raons de força major o justificades acceptades per l’Administració.
Una vegada finalitzada la causa justificativa de la no exclusió, les persones inte-

ressades ho han de comunicar al Departament de Recursos Humans en el termini 
màxim d’un mes a comptar de la data de finalització de la no exclusió. En cas con-
trari, se’ls exclourà de la borsa de treball.

d) L’informe negatiu de la Direcció d’Estudis Parlamentaris.

11. Actualització dels mèrits de la borsa de treball
Els mèrits de la borsa s’actualitzaran al gener del 2021 i al gener del 2022. Amb 

anterioritat a aquests terminis, la direcció del Departament de Recursos Humans, a 
proposta de la comissió tècnica d’avaluació que farà el seguiment de la borsa, dic-
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tarà una resolució en què obrirà el termini d’actualització de mèrits de la borsa de 
treball i d’aportació de nous mèrits.

12. Nomenament i cessament de personal funcionari interí
12.1. La Mesa del Parlament nomena els aspirants seleccionats mitjançant la 

borsa de treball, una vegada comprovada la conformitat de tots els documents acre-
ditatius dels requisits d’accés. El nou funcionari interí o funcionària interina té un 
període de vint dies naturals, des que se li notifica el nomenament, per a prendre 
possessió del lloc de treball.

12.2. El personal funcionari interí perd la seva condició quan ja no calen els seus 
serveis, quan la plaça a la qual ha estat adscrit és ocupada per un funcionari o fun-
cionària, quan ha transcorregut el temps especificat en el nomenament o en cas de 
renúncia, i també quan, una vegada instruït un expedient disciplinari, s’acorda de 
deixar-ne sense efecte el nomenament.

12.3. Al personal funcionari interí contractat mitjançant aquesta borsa també se’l 
pot fer cessar com a conseqüència del que estableix la base 10.12.

13. Règim d’impugnacions i al·legacions 
13.1. Contra aquestes bases, que posen fi a la via administrativa, les persones 

interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició, davant la Mesa del 
Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver-se publicat o no-
tificat, segons 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 contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Admi-
nistrativa 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, 
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 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 
administracions públiques.

13.3. Contra els actes de tràmit de la direcció del Departament de Recursos Hu-
mans i de la comissió tècnica d’avaluació no inclosos en la base 13.2, al llarg del 
procés selectiu les persones aspirants poden formular totes les al·legacions que es-
timin pertinents perquè siguin considerades en el moment de fer-se pública la pun-
tuació final del procés selectiu.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2019
Xavier Muro i Bas, secretari general
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