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TERCERA PROVA 

 

Primer exercici 

(Consisteix en un supòsit pràctic relacionat amb l’activitat 

parlamentària) 

(Durada: 1 hora) 

 

 

 

 

 

 

Concurs oposició de promoció interna per a proveir cinc places de l’escala general 

d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de 

Catalunya (500-00011/11) 

Torn: promoció interna 

Cos: administradors parlamentaris 

2 de juny de 2017 
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INSTRUCCIONS DEL TRIBUNAL 

 

SUPÒSIT PRÀCTIC 

Aquest supòsit pràctic es refereix a una proposta de resolució sobre el VIH a Catalunya 

tramitada en la Comissió de Salut, que ha estat objecte de diferents esmenes, debat i votació. 

El debat del text de la proposta de resolució i les esmenes presentades i l’adopció de la resolució 

corresponent van tenir lloc en la sessió de la Comissió de Salut del dia 11 de maig de 2017. 

 

DOCUMENTS QUE HAN D’ELABORAR ELS ASPIRANTS 

Els aspirants, tenint en compte l’enunciat d’aquest supòsit pràctic i la documentació annexa, 

han de fer el següent: 

- L’ACTA DE LA COMISSIÓ DE SALUT: Heu de confeccionar l’acta de l’esmentada Comissió 

de Salut, en la qual l’únic punt de l’ordre del dia va ser la proposta de resolució de 

referència. Poseu totes les dades reals que es derivin de la transcripció de la sessió 

(document annex 3) i de la composició de la Comissió de Salut (document annex 4).  

 

- LA RESOLUCIÓ DEL PARLAMENT: Heu de redactar la Resolució del Parlament que es 

deriva de les votacions realitzades en la Comissió de Salut. Heu  de tenir en compte que 

el número que pertoca a la Resolució és el 654. 

 

 Documentació que s’annexa per a la realització d’aquest supòsit pràctic:  

- Document annex 1: la proposta de resolució tramitada en la Comissió de Salut. 

- Document annex 2: les esmenes presentades. 

- Document annex 3: la transcripció en brut de la sessió de la Comissió de Salut. 

- Document annex 4: composició de la Comissió de Salut. 

(*) També disposeu d’aquests documents annexos, en format Word, en la carpeta que es 

troba damunt de l’escriptori del vostre ordinador. 

 

FORMA DE REALITZACIÓ 

Aquest supòsit pràctic s’ha de fer amb ordinador, utilitzant el programa Word, per la qual cosa 

es valorarà l’ús i coneixement d’aquest programa. 

L’acta i la resolució s’han de fer en documents de Word separats. 
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DOCUMENT ANNEX 1 

 

 

Proposta de resolució sobre el VIH a Catalunya 
250-00781/11 

PRESENTACIÓ: GP C’S 
Reg. 47017 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.01.2017 

 

A la Mesa del Parlament 

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 

Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el virus VIH a 

Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text 

següent:  
 

Exposició de motius 

A Espanya cada any contrauen el virus VIH unes 3500 persones, afectant ja a unes 

150.000 persones. Dels nous diagnòstics, un 45% son realitzats de forma tardana, el 

que fa més complicat el tractament i el pronòstic. En l’actualitat encara unes 1000 

persones moren a l’any per malalties associades al SIDA. 

Unes 50.000 persones que tenen el virus no saben que el tenen, el que fa augmentar 

les possibilitats de nous infectats. El Pla Nacional de SIDA ha anat veient retallades 

pressupostaries i destinant menys diners a les campanyes de prevenció i a la recerca 

específica d’aquest tema. 

Dels nous diagnòstics, vuit de cada deu corresponen a homes, d’entre 29 i 45 anys 

i la manera més freqüent de transmissió és la sexual. Aproximadament un 46% dels 

nous diagnòstics són tardans, la majoria d’ells (63,1%) en casos d’homes hetero-

sexuals. Els homes suposen el 85,9% dels diagnòstics nous i, quant a l’edat, la taxa 

més alta es registra en el grup de persones entre 26 i 29 anys, si bé la majoria dels 

nous diagnòstics es troben entre els 30 i els 39 anys. 

Avui en dia la via de transmissió més freqüent és la sexual, en un total de 79% dels 

casos, dels quals el 53% són casos d’homes que han mantingut relacions amb persones 

del seu mateix sexe, i el 25%, en persones heterosexuals. 

Al desembre de 2014 alcaldes de tot el món van signar una declaració compro-

metent-se a aconseguir en 2020 la meta de 90-90-90 del Programa Conjunt de les 

Nacions Unides sobre el VIH/Sida. Aquests objectius consisteixen en aconseguir que 

un 90% de persones que viu amb VIH conegui el seu diagnòstic; que un 90% de 

persones que viu amb VIH conegui el seu diagnòstic i puguin accedir al tractament 



antiretroviral; i que un 90% de pacients en tractaments posseeixi un nivell de càrrega 

vírica indetectable. 

Tal com diu la Declaració de París sobre la SIDA d’1 de Desembre de 1994, ens 

trobem en un moment històric per a la resposta a la SIDA. Gràcies als avanços 

científics, l’activisme comunitari i el compromís polític amb uns objectius comuns, 

tenim l’oportunitat real de posar fi a l’epidèmia de sida a escala mundial per a l’any 

2030. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:  

 
Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:  

1. Fer més campanyes de prevenció del VIH, per conscienciar a la població respecte 

a l’ús del preservatiu, de realitzar-se les proves de detecció, i especialment dirigida a 

la població jove. 

2. Realitzar un Pla d’educació i conscienciació del VIH a les escoles d’educació 

secundària, on incorporar competències d’afectivitat i salut sexual. 

3. Realitzar un Pla Català per a l’accessibilitat a les proves de detecció ràpida a les 

farmàcies de forma anònima, gratuïta i universal. 

4. Facilitar el subministrament dels fàrmacs antiretrovirals en els malalts en 

tractaments a les oficines de farmàcia per evitar dificultats d’accessibilitat. 

5. Augmentar un 10% els diners per a la recerca en VIH a Catalunya. 

6. Aconseguir a Catalunya per al 2020 la meta de 90-90-90 del Programa Conjunt 

de les Nacions Unides sobre el VIH/Sida. 

 

Palau del Parlament, 2 de gener de 2017 

Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP C’s 
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DOCUMENT ANNEX 2 

 

 

Proposta de resolució sobre el VIH a Catalunya 

250-00781/11 

 
ESMENES PRESENTADES 

Reg. 50497; 50528 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 16.02.2017 
 

 
GRUP PARL AMENTARI SOCIALISTA (REG.  50497 ) 

 

Esmena 1 

GP Socialista (1) 

D’addició d’un nou punt 7 

7. Eliminar el copagament per als usuaris i usuàries dels serveis residencials i assistencials per a 

persones amb VIH i drogodependències. 

 
Esmena 2 

GP Socialista (2) 

D’addició d’un nou punt 8 

8. Garantir que les entitats socials que treballen en l’àmbit de la prevenció del VIH rebin els 

recursos econòmics i/o tècnics conveniats amb el Govern durant el primer semestre de l’any 

d’execució dels projectes. 

 
Esmena 3 

GP Socialista (3) 

D’addició d’un nou punt 9 

9. Dur a terme, abans del mes de juliol de 2017, un Pla de xoc específic per a la incorporació laboral 

de persones afectades per VIH a Catalunya, que asseguri els seus drets laborals i la seva plena 

inserció sociolaboral. 

 

 
GRUP PARL AMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG.  50528) 

 
Esmena 1 

GP de Junts pel Sí (1) 

De  modificació  del punt 1 

1. Garantir el desplegament del Pla d’Acció enfront del VIH i altres ITS 2016-2020. 

 
Esmena 2 
GP de Junts pel Sí (2) 

De  modificació del punt 2 

2. Garantir el desplegament del Pla d’Acció enfront del VIH i altres ITS 2016-2020 pel que fa a les 

competències d’afectivitat i salut sexual en els joves. 
 

 
Esmena 3 

GP de Junts pel Sí (3) 

De modificació del punt 3 

3. Garantir l’accessibilitat a les proves de detecció ràpida a les oficines de farmàcia. 
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DOCUMENT ANNEX 3 

 

 

Proposta de resolució sobre el VIH a Catalunya  
250-00781/11  
 

La presidenta  
Molt bé, faríem la proposta de resolució sobre el VIH a Catalunya, presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans, i té la paraula el diputat Jorge Soler.  
 
Jorge Soler González  
Bon dia, gràcies presidenta. Bé, diputades i diputats, aquesta proposta (...) va 
destinada és a intentar augmentar, doncs, el que són les campanyes de prevenció, 
d’educació, també, doncs, a les escoles de secundària.  
 
(...) Ara bé, sí que comento, encara que després em posicionaré exactament amb 
les esmenes, al punt 4 hi ha una errada, nosaltres volíem..., com no pot ser d’una 
altra manera, instar al Govern d’Espanya, amb una de les propostes que clarament, 
també són molt ciutadanes.  
Nosaltres saben que estem apostant amb fermesa per la farmàcia comunitària, 
creiem que bé..., que és un medicament hospitalari, doncs, no hi ha altra forma de 
dispensar-ho que en un hospital, és evident, però sí que creiem que, en certs circuits, 
doncs, el que és només el tràmit de donar un medicament que està prescrit i per 
tant, que no cal ni visita ni cal altre tipus de coses, podrien facilitar fer-ho a les 
farmàcies. No està en el redactat, l’assumeixo com a incorrecte, és meu però no l’he 
fet bé, està malament, per tant us demanaré que retirem el punt 4, perquè no hi ha 
una transacció possible diferent, i per tant, demanaré treure-la, eh? Moltes gràcies.  
 
La presidenta  
Moltes gràcies, diputat. Doncs, ara per les esmenes, comença el Grup Parlamentari 
Socialista i té la paraula la diputada Assumpta Escarp.  
 
Assumpta Escarp Gibert  
Gràcies. (...) Nosaltres compartim el no parar de fer les campanyes de prevenció, 
sobretot en tots els temes d’educació sexual i també a nivell de les escoles (...) 
 
En aquest sentit, donarem suport a la resolució. Hem presentat tres esmenes, que 
em deia ara el diputat que, en principi, sembla que s’admeten i, per tant, les 
mantenen, en el sentit també d’extensió de drets, vindrien a ser les esmenes, no?, 
en el sentit, doncs, de que en el serveis residencials i assistencials a malalts de VIH 
quan surten, per exemple, de les presons i van a centres més assistencials, doncs, 
els recau un copagament que considerem que conculca els mateixos drets de 
seguiment i acompanyament que haurien de tenir els malalts, com a tals persones 
malaltes, no? I per tant, que això sigui.  
 



Al mateix temps, doncs, que el suport a les entitats es mantingui, perquè pugui 
haver-hi l’execució de projectes i un pla de drets laborals. És cert que em deien que 
algunes de les esmenes, doncs, corresponen a altres conselleries, però crec que és 
més important que en el tractament del VIH hi hagi un tractament transversal, perquè 
és així com ha de ser (...). Gràcies.  
 
La presidenta  
Moltes gràcies. Doncs ara, per defensar les esmenes del Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí, té la paraula la diputada Maria Rosell.  
 
Maria Rosell i Medall  
Moltes gràcies i gràcies per acceptar-me poder avançar aquesta PR. Gràcies al 
diputat (...), Jorge Soler per la bona voluntat i pel poder treballar conjuntament, que 
sempre està predisposat a poder arribar a acords i també la diputada Escarp.  
 
A veure, nosaltres, des de Junts pel Sí el que proposem és esmenar el punt número 
1, que és: «garantir el desplegament d’acció enfront del VIH i altres malalties de 
transmissió sexual 2016-2020.» Aquest pla ja especifica els objectius i actuacions 
destinades a reduir el nombre de noves infeccions del VIH i d’altres ITS a la població 
i es treballa transversalment amb diferents entitats i sectors governamentals i no 
governamentals involucrats en la lluita contra el VIH (...).  
 
En l’apartat número 2 també proposem esmenar-ho, posar en garantia el 
desplegament del Pla d’acció enfront del VIH i d’altres ITS 2016-2020, pel que fa a 
les competències d’efectivitat i salut sexual en els joves. Això ho diem perquè no 
podem realitzar un pla d’educació a les escoles sense el consentiment d’aquestes, 
ja que la gestió dels continguts del curricular depèn del Departament d’Ensenyament 
(...).  
 
El tercer apartat, l’esmena, és garantir l’accessibilitat a les proves de detecció ràpida 
a les oficines de farmàcia.  
 
(...) 
 
A l’apartat..., el 5 i 6, que ha presentat el Grup Parlamentari de Ciutadans, 
l’acceptaríem, i llavors, amb les esmenes que presenten els nous punts, el Partit del 
PSC, en el punt que representa que és el número 7, però que seria el 6, perquè s’ha 
retirat el punt 4..., a veure, el punt..., això, el punt 7, que és: «eliminar el copagament 
pels usuaris i usuàries dels serveis residencials i assistencials per persones amb 
VIH i drogodependències» no podem, ja ho hem comentat amb la diputada, no ho 
podem acceptar, i nosaltres aquest punt el votarem en contra, perquè això no depèn 
del Departament de Salut, sinó que depèn del Departament de Benestar i Família, 
per això que, llavors..., clar, no podem posar-nos en un copagament amb un 
departament que no és el que realment ho pot assumir.  
 
El segon punt del Grup Socialista, que és: «garantir que les entitats socials que 
treballen en l’àmbit de la prevenció del VIH rebin els recursos econòmics i/o tècnics 
conveniats amb el Govern durant el primer semestre de l’any d’execució dels 
projectes» hem acordat afegir: «sempre que hi hagin els pressupostos aprovats»  
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La presidenta  
El micro, diputada Escarp.  
 
Assumpta Escarp Gibert  
Perdó, jo he dit que, tot i que havia parlat, com que m’havien acceptat les esmenes, 
les mantenia, ho he dit en la meva intervenció.  
 
Maria Rosell i Medall  
Ai! perdona..., o sigui, no ens accepten això de...  
 
Assumpta Escarp Gibert  
És ell, el propietari de la PR, no jo... 
 
La presidenta  
Després, en el posicionament sobre les esmenes, el diputat Jorge Soler ens ha 
d’aclarir què accepta, què no, si hi ha transaccions, etcètera, d’acord? Continuï, 
diputada Maria Rossell.  
 
Maria Rosell i Medall  
D’acord. I amb el tercer, amb aquest faríem una abstenció, ja que està integrat i està 
previst amb els plans d’inserció laboral, eh?, amb el tercer punt que presenten el 
Partit dels Socialistes. Llavors sí que nosaltres demanaríem poder fer votacions 
d’algun punt, separades. Sent, presidenta?, que votaríem algun punt per separat, 
eh?  
 
La presidenta  
Quins punts, per separat, perquè ja els anotem en clar?  
 
Maria Rosell i Medall  
Doncs bé, necessito saber... 
  
La presidenta  
Doncs ja ho dirà al final, molt bé.  
 
Maria Rosell i Medall  
Sí, vinga, gràcies.  
 
La presidenta  
Doncs ara anem pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot i té la paraula la 
diputada Àngels Martínez Castells.  
 
Àngels Martínez Castells  
Bé..., francament, no he acabat d’entendre massa bé com ha acabat la qüestió de 
les esmenes, però en qualsevol cas, el que diria és que en principi, d’acord amb 
l’enfocament de la PR, només hi ha un punt que, a més a més, se’n va parlar, l’altra 
vegada, i que a mi em sembla..., que és el punt 3, en concret, que són les proves a 
farmàcies. (...) 
 
 



 
 
 
 
Per tant, és el punt que realment, ni en les esmenes que s’han presentat sobre 
aquest punt..., crec que no arriben al fons de l’atenció que crec que s’hauria de donar 
a les persones que es fan aquesta prova. (...) 
 
Llavors jo, en aquest cas, jo..., sobre el punt 3 demano votació separada, presidenta, 
eh?  
 
La presidenta  
D’acord, moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari del Partit Popular, té la paraula la 
diputada Marisa Xandri.  
 
Marisa Xandri Pujol  
Sí, gràcies presidenta. Per mostrar el suport a aquesta proposta de resolució, que 
volem agrair al diputat de Ciutadans que l’hagi presentat i bé..., no acabem 
d’entendre el que comentava ara la diputada de Catalunya Sí que es Pot, no?, 
respecte a aquest punt número 3. Crec que si les proves es fan de forma anònima, 
gratuïta i universal, que és tal com posa la proposta de resolució, doncs, jo..., crec 
que no hi ha cap inconvenient, doncs, perquè es puguin fer a les farmàcies. Gràcies.  
 
La presidenta  
Moltes gràcies. Per part de la CUP - Crida Constituent, té la paraula la diputada 
Eulàlia Reguant.  
 
Eulàlia Reguant i Cura  
Bé, moltes gràcies. Nosaltres compartim moltes de les reflexions fetes per la 
diputada de Catalunya Sí que es Pot. Sí que (...) 
 
Malgrat això, donarem suport i donem suport a la majoria de punts, amb el punt 
aquest del punt 3, com Catalunya Sí que es Pot, on demanem votació separada. 
Motles gràcies.  
 
 
La presidenta  
Moltes gràcies, diputada. Doncs ara, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, per 
posicionar-se sobre les esmenes i aclarir-nos una mica, tots plegats, què accepta? 
si hi ha alguna transacció, etcètera? té la paraula el diputat Jorge Soler.  
 
 
Jorge Soler González  
Bé, doncs..., per aclarir. Mantenim la proposta de la següent forma: acceptaríem..., 
de fet, no, acceptaríem, no, acceptem les tres esmenes del Grup Socialista, tal qual 
estan escrites, i acceptem les tres propostes de Junts pel Sí. Són propostes, en 
aquest cas, de modificació, dels tres primers punts. No votarem el punt 4, que el 
retirem, i mantenim amb el text original el 5 i el 6.  
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La presidenta  
(...) només em queda pendent puntualitzar : tenim votació separada, demanada, del 
número 3. 
Els números 7, 8 i 9 es poden votar conjuntament? (Veus de fons.) No, per tant, les 
fem cada una a part, la 7, la 8 i la 9 . 
  
D’acord, comencem primer votant el punt número 3.  
Vots a favor?  
Vots a favor del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Partit Popular, Ciutadans i PSC.  
Vots en contra? Cap. 
Abstencions?  
Abstencions del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot i de la CUP - Crida 
Constituent.  
Per tant, queda aprovat aquest punt.  
 
Un segon..., queda clar que el punt 4 s’ha retirat? sí? (Veus de fons.) D’acord, 
perfecte.  
 
Ara votem el punt número 7.  
Vots a favor?  
Vots a favor del Grup Parlamentari de Ciutadans, del Partit Popular, del PSC, de 
Catalunya Sí que es Pot i de la CUP - Crida Constituent.  
Vots en contra?  
Vots en contra del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, per tant...  
Són 10 i 9, per tant, queda rebutjat el punt número 7. 
 
Votem els punts números 8 i 9, que es poden votar conjuntament?  
Vots a favor?  
Vots a favor del Grup Parlamentari del Partit Popular, de Ciutadans, del PSC, de 
Catalunya Sí que es Pot i de la CUP - Crida Constituent.  
Vots en contra? Dels punts 8 i 9, que es poden votar conjuntament.  
Vots en contra del Grup Parlamentari de Junts pel Sí.  
Abstencions, no n’hi ha.  
Estem igual que abans.  
Queden rebutjats els punts 8 i 9.  
 
Ara votem la resta de la proposta de resolució, que són els punts 1, 2, 5 i 6.  
Vots a favor?  
Unanimitat.  
Per tant, queden aprovats els punts 1, 2, 5 i 6. 

  



 

 

  



 
 

15 
 

DOCUMENT ANNEX 4 

 

Composició: Comissió de Salut (CS) 

Mesa 

Presidenta 

 I. Sra. Alba Vergés i Bosch 
Vicepresident 

 I. Sr. Martín Eusebio Barra López 
Secretària 

 I. Sra. Montserrat Vilella Cuadrada 
 

Grups parlamentaris 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí 

 I. Sr. Antoni Balasch i Parisi 

 I. Sra. Montserrat Candini i Puig 

 I. Sra. Magda Casamitjana i Aguilà 

 I. Sra. Anna Caula i Paretas 

 Il·lma. Sra. Montserrat Fornells i Solé 

 I. Sra. M. Assumpció Laïlla i Jou 

 H. Sra. Irene Rigau i Oliver 

 I. Sra. Maria Rosell i Medall 
Grup Parlamentari de Ciutadans 

 I. Sr. David Mejía Ayra 

 I. Sr. Alfonso Sánchez Fisac 

 I. Sr. Jorge Soler González 
Grup Parlamentari Socialista 

 I. Sra. Assumpta Escarp Gibert 

 I. Sr. Raúl Moreno Montaña 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot 

 I. Sr. Albano Dante Fachin Pozzi 

 I. Sra. Marta Ribas Frías 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 

 I. Sr. Santi Rodríguez i Serra 

 I. Sra. Marisa Xandri Pujol 
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent 

 Sra. Eulàlia Reguant i Cura 
 

Personal de suport 

Lletrada 
 
Sra. Anna Casas i Gregorio 
 

Gestora parlamentària 

Sra. Eva Vendrell i Catalán 

http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa/index.html?p_codi=1612&p_legislatura=11
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa/index.html?p_codi=649&p_legislatura=11
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa/index.html?p_codi=1842&p_legislatura=11
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa/index.html?p_codi=1338&p_legislatura=11
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa/index.html?p_codi=1820&p_legislatura=11
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa/index.html?p_codi=1821&p_legislatura=11
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa/index.html?p_codi=1829&p_legislatura=11
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa/index.html?p_codi=1837&p_legislatura=11
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa/index.html?p_codi=1075&p_legislatura=11
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa/index.html?p_codi=784&p_legislatura=11
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa/index.html?p_codi=675&p_legislatura=11
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa/index.html?p_codi=1680&p_legislatura=11
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa/index.html?p_codi=1869&p_legislatura=11
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa/index.html?p_codi=1871&p_legislatura=11
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa/index.html?p_codi=1876&p_legislatura=11
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa/index.html?p_codi=1222&p_legislatura=11
http://www.parlament.cat/web/composicio/diputats-fitxa/index.html?p_codi=1849&p_legislatura=11
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