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Barem de l’experiència professional Fins a 30 punts

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

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

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

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

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

CONVOCATÒRIA

Acord: Mesa del Parlament, 05.11.2019

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

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

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

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

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

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

2. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que consten en 
l’annex.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, les persones interessa-
des poden interposar potestativament, d’acord amb el que estableix la Llei de l’Estat 
39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administra-
cions públiques, un recurs de reposició davant l’òrgan convocant, en el termini d’un 
mes a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya (BOPC), o bé un recurs contenciós administratiu davant el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de 
l’endemà de la publicació d’aquest acord en el BOPC, d’acord amb la Llei de l’Estat 
29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Així mateix, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs 
que creguin adequat per a la defensa de llurs interessos.

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

Annex. Bases

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

signatura comportarà l’exclusió de l’aspirant.
4.5. Documentació que cal presentar juntament amb la sol·licitud
Juntament amb la sol·licitud, els aspirants han de presentar: 
a) Fotocòpia confrontada del document oficial d’identitat.
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b) Fotocòpia confrontada de la titulació requerida.
c) Fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa de tenir el nivell avan-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3. Els aspirants que no acreditin documentalment els coneixements de llen-
gua estrangera en la sol·licitud han d’acreditar aquests coneixements mitjançant la 
superació d’una prova d’aptitud obligatòria, posteriorment a l’elaboració de la llista 
definitiva d’admesos i exclosos, d’acord amb la base 9. Els documents acreditatius 
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del nivell de llengua estrangera requerit es poden presentar fins al mateix dia de la 
prova i s’estarà exempt de fer la prova.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.2. Els aspirants tenen un termini de cinc dies hàbils a comptar de l’endemà de 
fer-se pública la resolució per a formular les reclamacions que creguin pertinents 
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davant la direcció del Departament de Recursos Humans, destinades a esmenar 
els errors que s’hagin pogut produir, o per a esmenar els defectes o adjuntar la do-
cumentació preceptiva que n’hagi motivat l’exclusió. En el cas que els aspirants no 
esmenin en aquest termini el defecte imputable a ells que n’hagi motivat l’exclusió, 
s’entendrà que desisteixen de participar en el procés selectiu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

signi.

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

publicació de la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, ha de fer públics el 
dia, l’hora i el lloc de la prova de català o, si escau, castellà o llengua estrangera per 
als candidats que no han acreditat documentalment els coneixements requerits, amb 
una antelació mínima de dos dies. La qualificació d’aquesta prova és d’«apte/a» o 
«no apte/a» i s’ha de fer pública d’acord amb el que estableix la base 9.5.

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

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

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

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

9.5. Totes les comunicacions i les notificacions derivades d’aquesta convocatòria, 
i també les qualificacions de les proves i de les fases de concurs, s’han de fer públi-
ques al tauler d’anuncis del Parlament, a l’efecte del que estableix l’article 45.1.b de 
la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. Amb aquesta publicació, es considera feta la notifi-
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cació pertinent als interessats i s’inicia el còmput dels terminis a l’efecte de la pre-
sentació de possibles recursos. Sense subjecció a aquest termini, les comunicacions, 
notificacions i qualificacions també s’han de fer públiques en el lloc web del Par-
lament (http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html).

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

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

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

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

Experiència laboral Punts Màxim Màxim total 

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

45 punts

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Altres idiomes

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

B2: 1 punt B2: 0,5 punts

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

C2: 2 punts C2: 1 punt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.3. El concurs pot ésser declarat desert.

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

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

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

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

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

d) La declaració de complir la condició fixada per la lletra e de la base 3.1.
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12.2. Un cop comprovada la conformitat de tots els documents presentats, la 
Mesa del Parlament aprova el nomenament interí de la persona proposada, com 
a tècnic o tècnica de relacions amb la Unió Europea del Parlament de Catalunya. 
Aquest acord es fa públic i es notifica a la persona interessada, la qual disposa d’un 
període de deu dies hàbils, des que se li notifica el nomenament, per a prendre pos-
sessió. Aquest període de deu dies hàbils podrà ésser prorrogat, excepcionalment, 
per resolució del secretari o secretària general del Parlament de Catalunya, com a 
màxim deu dies hàbils més, en el cas que concorrin circumstàncies degudament 
motivades. Si es produeix cap defecte en la documentació que n’impedeix el nome-
nament o bé la persona proposada no pren possessió en el termini establert, la Mesa 
del Parlament pot substituir-la pel candidat o candidata aprovat que la segueixi en 
puntuació en la qualificació de la comissió tècnica d’avaluació.

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

concurs, que posen fi a la via administrativa, els interessats poden interposar un re-
curs potestatiu de reposició, davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà d’haver-se publicat o notificat, segons el que disposen els arti-
cles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment admi-
nistratiu comú de les administracions públiques, o directament un recurs contenciós 
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà d’haver-se 
publicat o notificat.

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

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


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
	1.10. Acords i resolucions
	Resolució 617/XII del Parlament de Catalunya, sobre la presó provisional desproporcionada d’una veïna de l’Hospitalet de Llobregat
	250-00763/12
	Adopció

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

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

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



	3. Tramitacions en curs
	3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
	3.01.02. Proposicions de llei
	Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
	202-00033/12
	Informe de la Ponència de la Comissió d’Afers Institucionals


	3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.25. Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre el millorament de l’autovia A-2 al pas per les províncies de Lleida i Barcelona
	250-00977/12
	Esmenes presentades

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

	Proposta de resolució sobre la retirada del Pla director urbanístic de l’activitat econòmica Sant Marçal - Cal Vies, al Penedès
	250-00985/12
	Esmenes presentades

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

	Proposta de resolució sobre la protecció de persones i animals en terrenys amb pous
	250-00994/12
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

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

	Proposta de resolució sobre l’aplicació de polítiques actives de prevenció de riscos contra la contaminació atmosfèrica
	250-00996/12
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

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

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

	Proposta de resolució sobre les afectacions mediambientals de l’empresa paperera Sarrià, SL, de Sarrià de Ter
	250-00999/12
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el Pla director urbanístic del litoral de les comarques gironines
	250-01000/12
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el Conservatori de Música Isaac Albéniz, de Girona
	250-01001/12
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’envelliment de la població de Manresa
	250-01002/12
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució de suport als defensors dels drets humans
	250-01003/12
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

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

	Proposta de resolució sobre l’aturada de la prolongació de l’autopista C-32
	250-01005/12
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la reparació de la carretera que uneix Estac amb la N-260
	250-01006/12
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

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

	Proposta de resolució sobre la rendició de comptes per part de la Generalitat
	250-01008/12
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el pagament als proveïdors de la Generalitat
	250-01009/12
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

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

	Proposta de resolució de reprovació del conseller d’Interior per l’increment de la violència policial en casos de desnonament
	250-01011/12
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

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

	Proposta de resolució sobre la seguretat a la carretera C-12 en el tram entre Lleida i Àger
	250-01013/12
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució de condemna dels fets esdevinguts en el CAP Les Corts, de Barcelona
	250-01014/12
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

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


	3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la universitat
	302-00156/12
	Presentació: GP PSC-Units

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

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el tancament de les universitats imposat pels violents
	302-00159/12
	Presentació: GP Cs

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

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les subvencions del Departament de la Presidència i els beneficis fiscals a entitats de dubtosa utilitat social
	302-00161/12
	Presentació: GP Cs

	Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ascens de la ultradreta a Europa i l’impacte de la deriva repressiva de l’Estat espanyol en la construcció europea com una comunitat democràtica de drets compartits
	302-00162/12
	Presentació: GP ERC

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

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



	4. Informació
	4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències
	4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les afectacions per al Camp de Tarragona de l’entrada en funcionament del tram del Corredor Mediterrani entre Vandellòs i Perafort
	354-00200/12
	Sol·licitud i tramitació


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


	4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença en ponència d’una representació de SOS Racisme amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
	353-00459/12
	Substanciació

	Compareixença en ponència d’una representació del Casal Lambda amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
	353-00461/12
	Substanciació

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

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

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

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

	Compareixença en ponència d’una representació de l’Observatori d’Igualtat de Tracte i Oportunitats amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
	353-00486/12
	Substanciació

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


	4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern i d’altres òrgans
	4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de despatx
	Encàrrec del despatx del conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència al vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
	330-00177/12
	Presentació: president de la Generalitat


	4.90. Règim interior
	4.90.10. Càrrecs i personal
	Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament cinc llocs de treball singulars d’assessors lingüístics amb responsabilitats assignades del Departament d’Assessorament Lingüístic
	500-00018/12
	Convocatòria

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






