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REGLAMENT DEL PARLAMENT

Proposta de reforma del Reglament del Parlament
Tram. 211-00001/09

Text presentat
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Grup
Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya, Grup Parlamentari
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida
i Alternativa, Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya, representant de
Solidaritat Catalana per la Independència,
representant de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía
Reg. 689 / Admissió a tràmit i tramitació en lectura
única: Presidència del Parlament, 17.01.2011

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, de conformitat amb
l’article 126.2 del Reglament, presenten, per tal que sigui
tramitada en lectura única, la següent

Proposta de reforma del Reglament per a
regular els subgrups parlamentaris
Article 1. Addició d’un article 22 bis
S’afegeix un article 22 bis al Reglament del Parlament,
amb el text següent:

1. S’afegeix un apartat 1 bis a l’article 25 del Reglament
del Parlament, amb el text següent:
«1 bis. La Mesa del Parlament ha d’adoptar les mesures
necessàries per a distribuir els mitjans materials a què es
refereix l’apartat 1 entre els subgrups parlamentaris que
s’hagin constituït, en proporció al nombre respectiu de
membres.»
2. Es modifica l’apartat 2 de l’article 25 del Reglament
del Parlament, el qual queda redactat de la manera següent:
«2. Els grups parlamentaris i els subgrups parlamentaris, si n’hi ha, han de portar una comptabilitat específica
de la subvenció a què fa referència l’apartat 1, la qual és
controlada en els termes que estableix la legislació que
hi és aplicable.»

Disposició final. Entrada en vigor
1. Aquesta reforma del Reglament del Parlament entra
en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Butlletí
Oficial del Parlament de Catalunya.
2. El termini per a constituir subgrups parlamentaris és
de cinc dies hàbils a comptar de la data d’entrada en vigor d’aquesta reforma.
Palau del Parlament, 14 de gener de 2011
Jordi Turull i Negre, G. P. de Convergència i Unió; Miquel Iceta i Llorens, G. P. Socialista; Josep Enric Millo i
Rocher, G. P. del Partit Popular de Catalunya; Dolors Camats i Luis, G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Anna Simó i Castelló, G. P.
d’Esquerra Republicana de Catalunya; Alfons López
Tena, Solidaritat Catalana per la Independència; Albert
Rivera Díaz, Ciutadans - Partido de la Ciudadanía

«Article 22 bis. Subgrups parlamentaris
»1. En el si del Grup Mixt, per tal de facilitar l’ordenació
del treball i els tràmits parlamentaris, es poden constituir subgrups parlamentaris, integrats per un mínim de
tres diputats pertanyents a un mateix partit, federació o
coalició electoral. Cap diputat o diputada del Grup Mixt
no es pot integrar en més d’un subgrup parlamentari.
»2. Si tots els membres del Grup Mixt són adscrits a subgrups parlamentaris, un representant o una representant
de cada subgrup pot assistir, amb veu i vot, a les reunions de la Junta de Portaveus.
»3. Els subgrups parlamentaris poden exercir les iniciatives legislatives i subscriure els procediments parlamentaris que pot presentar un grup parlamentari.
»4. Els subgrups parlamentaris s’han de posar d’acord
sobre el nombre de diputats en les comissions i en les
meses que els corresponen, els temps d’intervenció i el
nombre màxim d’interpel·lacions i de preguntes amb
resposta oral que els correspon de substanciar en cada
sessió plenària. Si no arriben a cap acord, la Mesa del
Parlament ha d’establir la distribució proporcional de totes aquestes qüestions entre els subgrups.»
3.01.05.
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3.10.

PROCEDIMENTS QUE ES CLOUEN
AMB L’ADOPCIÓ DE RESOLUCIONS

3.10.65.

PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ
D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de
mesures en l’àmbit hipotecari
Tram. 270-00001/09

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Reg. 590 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 11.01.2011

A la Mesa del Parlament
Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb el
que estableix l’article 100.b del Reglament de la Cambra,
presenta la següent proposta per a presentar a la Mesa
del Congrés de Diputats la Proposició de llei de mesures
en l’àmbit hipotecari.
Palau del Parlament, 30 de desembre de 2010
Anna Simó i Castelló
Portaveu G. P. d’ERC

Pere Aragonès i Garcia
Diputat G. P. d’ERC

Proposta per a presentar a la Mesa del
Congrés de Diputats la Proposició de llei de
mesures en l’àmbit hipotecari
Preàmbul
En el darrer cicle econòmic expansiu l’estancament dels
salaris, el vertiginós augment del preu de l’habitatge,
l’escàs mercat de lloguer, uns tipus d’interès a mínims
històrics, una normativa molt laxa vers la responsabilitat
dels bancs i caixes davant les condicions ofertades per
a crèdits i hipoteques, així com una deficient supervisió per part del Banc d’Espanya, han empès desenes de
milers de famílies a hipotecar‐se fins a 40 anys per poder fer front a la despesa mensual derivada de l’accés a
l’habitatge. Tenir un sostre familiar ha suposat, en molts
casos, un compromís del 50% dels ingressos familiars
dedicats al seu pagament fins a la jubilació del deutor.
L’evolució de l’import de les hipoteques atorgades ha
anat de la mà de l’augment dels preus de l’habitatge.
La hipoteca mitjana va passar de ser de 111.000 euros a Catalunya i de 97.000 euros a Espanya al 2003,
a 184.000 euros i 149.000 euros a Catalunya i Espanya
respectivament al 2007, any en què esclata la crisi financera. A partir d’aquest moment, tant el número d’hipoteques com l’import de les mateixes es redueix considerablement, fins assolir una mitjana de 125.000 euros a
Catalunya i 120.000 euros a Espanya al juny del 2010.
En total, del 2003 al 2009 s’han signat a l’estat espanyol
1.286.647 hipoteques d’habitatges. D’altra banda el 2006
3.10.65.

Núm. 6

va ser l’any del període en que més hipoteques es van
signar (243.346) i també en què la hipoteca mitjana arribava al seu màxim històric (184.000 euros a Catalunya),
a uns tipus d’interès especialment baixos.
Però les circumstàncies existents a l’hora de signar el
contracte hipotecari han variat per a la majoria de persones hipotecades, particularment aquelles que es van
hipotecar a partir del 2006, quan els tipus d’interès eren
més baixos i els preus de l’habitatge arribaren al seu
màxim. L’esclat de la bombolla immobiliària i la crisi
financera i econòmica han deixat a Catalunya un 17,7%
de població en atur i la impossibilitat de fer front al deute
hipotecari està sent una realitat cada cop major i una de
les noves causes d’exclusió social.
L’execució hipotecària per impagament del crèdit hipotecari provoca la pèrdua de l’habitatge familiar per
a milers de famílies cada any. En aquest procediment
l’habitatge és subhastat, i la Ley de Enjuiciamiento Civil
(LEC) 1/2000 estableix que, en cas de no presentar‐se
postors, el creditor pot adjudicar‐se l’habitatge pel 50%
del valor de la nova taxació. El banc no només es queda
amb l’habitatge per un preu molt menor pel qual es va
signar la hipoteca, sinó que a més el deute segueix viu
descomptant-li el valor del bé executat.
A diferència d’altres requisits existents a la Unió europea, a Espanya, el préstec te caràcter personal i garantia
real. En cas d’impagament, el patrimoni personal present queda embargat a través de l’habitatge, resta de béns
i salari, deixant‐la en un estat de vulnerabilitat, desprotecció i amb un alt risc de caure en l’exclusió social.
Del primer trimestre de 2007 al primer trimestre de
2010, el número d’execucions presentades a Catalunya
ha augmentat un 485% i un 385% a Espanya.
Al 2009 van tenir lloc 93.319 execucions hipotecàries
a l’estat espanyol, de les quals un 20% es van produir a
Catalunya. És a dir, més de 18.000 habitatges embargats
i posats a disposició de l’entitat financera a Catalunya en
tan sols un any.
Segons l’Agència Negociadora de Productes bancaris
–companyia de refinançament de deutes–, el 2010 a l’estat espanyol finalitzarà amb més de 118.000 execucions
hipotecàries. De confirmar-se, i sumades a les dades oficials del Consell General del Poder Judicial fins 2009,
més de 270.000 famílies es podrien veure sense sostre
en els anys posteriors a l’esclat de la crisi, del 2008 al
2010. La xifra prevista pel 2010 suposaria un augment
del 500% de les execucions hipotecàries d’aquest any
respecte el 2007.
En bona part de les legislacions del nostre entorn com a
França, Bèlgica, Alemanya o els països anglosaxons es
té en compte la situació de sobreendeutament personal i
deute hipotecari de les persones físiques, quan el deutor
ho és de bona fe (per causes sobrevingudes) i el bé hipotecat és l’habitatge habitual, de manera contrària en el
cas espanyol i català.
Als països anglosaxons la dació de l’habitatge en pagament del deute hipotecari, és a dir, amb el lliurament de
l’habitatge, la persona pot saldar el deute amb l’entitat
financera i no se li embarga cap altre patrimoni ni ingrés
familiar present i futur. Amb el lliurament de les claus
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queda resolt el deute. A la legislació espanyola existeix
un buit legal significatiu que determina la impossibilitat
de fer palès una situació sobrevinguda de sobreendeutament familiar.
Per altra banda, en una part important dels contractes de
préstec amb garantia hipotecaria realitzats en els darrers
anys, s’han inclòs de manera generalitzada condicions
que perjudiquen greument als prestataris, com les anomenades «clàusules de sòl i sostre» per a les hipoteques
amb interès variable, per les quals s’estableixen un límit
mínim i màxim pel que fa a l’índex de referència del tipus d’interès. Aquesta clàusula, que en un principi hauria de protegir al consumidor davant un augment considerable dels tipus d’interès, i alhora assegurar a l’entitat
financera un tipus d’interès mínim que cobreixi el risc de
l’operació, han estat incloses de tal manera que constitueixen un greu perjudici per a les famílies amb hipoteca
amb interès variable.
La inclusió de les «clàusules de sòl i sostre» ha pres com
a referència, de manera constant, uns límits mínims i
màxims del tipus d’interès que, observats des de l’evolució històrica dels mateixos, són fàcilment superables
per als tipus mínims i difícilment assolibles per als tipus màxims. D’aquesta manera, el que havia de ser un
clàusula de protecció en benefici mutu s’ha convertit en
realitat en una assegurança per a entitats financeres de
l’aplicació d’un tipus d’interès més alt que el de l’índex
de referència, en especial en un moment en què aquest
no arriba al 2%. D’aquesta manera, les llars hipotecades
no es beneficien de la baixada del tipus d’interès.
Es calcula que el 80% de les hipoteques constituïdes a
l’estat espanyol entre el 2006 i el 2009 poden contenir
una clàusula d’aquestes característiques, amb perjudicis
que poden oscil·lar entre els 1.200 i 2.300 euros anuals
de mitjana.
La consideració com a abusives de les «clàusules de sòl»
es basen, d’acord amb la normativa vigent, en la seva inclusió amb caràcter general, limita els drets de consumidors i usuaris (en esdevenir a la pràctica un «tipus fix»
quan els tipus d’interès són baixos), situa a les entitats
financeres en una posició de privilegi respecte als prestataris i són desproporcionades pel que fa a la concreció
del tipus mínim i màxim.
Per això es fa necessari la modificació de la legislació
vigent per tal d’introduir la dació en pagament com a
forma de liquidació del deute hipotecari en determinats
casos, i declarar abusives les clàusules que en el contracte hipotecari fixin un límit a la variació a la baixa del
tipus d’interès variable contractat.

Article 2. Addició d’un nou article 90 bis al
Real decret legislatiu 1/2007, pel que s’aprova
el Text refós de la Llei general per a
la defensa de consumidor i usuaris i altres
lleis complementàries
«Article 90 bis.
»1. Són clàusules abusives les que en contractes de préstec o crèdit amb garantia hipotecària fixin un límit a una
variació a la baixa del tipus d’interès variable contractat.
»2. L’apartat anterior i les seves conseqüències econòmiques tindran aplicació retroactiva per als contractes de
préstec o crèdit hipotecari signats amb consumidors des
de gener de 2007, sense perjudici del dret que assisteix a
la resta de consumidors amb contractes amb data anterior a reclamar judicialment o extrajudicial.
»3. Per a la devolució de la part d’interessos indegudament
cobrats en aplicació d’aquesta clàusula abusiva, les entitats
de crèdit i empreses referides a la llei 2/2009, podran reintegrar-les als consumidors afectats al llarg del termini de
devolució del préstec estipulat en l’escriptura de formalització del mateix. Per a aquesta finalitat s’anualitzarà l’import de les esmentades devolucions prorratejant en mensualitats, procedint a deduir-se dels interessos que durant
aquesta anualitat hagi de satisfer el consumidor.
»4. Les entitats i empreses a què es refereix el punt anterior podran reintegrar per qualsevol altre mitjà les
quantitats indegudament cobrades, sense que per aquest
motiu es pugui exigir cap tipus de contraprestació o limitació de drets als consumidors afectats.»

Disposició derogatòria
Queden derogades totes aquelles disposicions d’igual
o inferior rang que s’oposen a allò que s’estableix en
aquesta Llei.

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de
mesures contra el sobreendeutament personal i familiar i de protecció enfront de procediments d’execució que afecten l’habitatge habitual
Tram. 270-00002/09

Presentació
President del Grup Parlamentari d’Iniciativa per
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Article 1. Addició d’un nou apartat 4
a l’article 693 de la Llei 1/2000
d’enjudiciament civil

Reg. 608 / Admissió a tràmit: Mesa
del Parlament, 11.01.2011

«Quart. En cas que el bé executat sigui l’habitatge familiar, el deutor de bona fe, prèvia sol·licitud de compareixença, podrà lliurar el bé hipotecat com a pagament del
deute. Si el Tribunal valora que concorren els elements
anteriors dictarà resolució en la que adjudicarà el bé al
creditor donant-se per satisfetes totes les quantitats que,
per al principal i als interessos, venciments del préstec i
interessos en mora i costes, es deguin.»
3.10.65.
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A la Mesa del Parlament
Joan Herrera Torres, president, i Salvador Milà i Solsona, diputat del grup parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA),
d’acord amb el que estableix l’article 154 del Reglament
del Parlament, presenten la següent:
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Proposta de resolució per presentar a la
mesa del congrés dels diputats la següent
proposició de llei de mesures contra el
sobreendeutament personal i familiar, i de
protecció enfront procediments d’execució
que afecten a l’habitatge habitual
Exposició de motius
En el període de creació de la bombolla immobiliària a
Espanya (1996-2006), les condicions en què les entitats
financeres atorgaren crèdits hipotecaris van contribuir
a l’espiral inflacionista en els preus de l’habitatge. Així,
la concessió d’hipoteques per més del 80 i fins i tot del
100% del valor de mercat dels habitatges, adquirits per
persones que assumien un compromís de pagament de
més del 50% dels seus ingressos, junt amb l’increment
del termini de durada dels crèdits hipotecaris, fou una
pràctica beneficiosa únicament des del punt de vista de
les entitats que atorgaven aquells crèdits i amb això contribuïen a que Espanya assolís els majors índex de sobreendeutament privat del món, la qual cosa explica bona
part de la cruesa de la crisi actual. La reducció dels tipus
d’interès de la primera meitat dels anys 90 i l’apel·lació
al consum immoderat dels últims anys van fomentar
aquest sobreendeutament, davant la passivitat del Banc
d’Espanya i del Ministeri d’Economia i Hisenda. Avui,
les persones i les famílies que es van sobreendeutar són
les que millor poden comprendre els perversos efectes
d’aquesta opció: se’ls va vendre un habitatge a un preu
elevat, se’ls va concedir un crèdit hipotecari que comprometria la major part de la seva renda i se’ls va oferir
tranquil·litat amb l’argument que l’habitatge sempre puja
de preu, amb la qual cosa podrien pagar el seu crèdit i a
més farien un magnífic negoci.
Havent esclatat la bombolla immobiliària l’any 2007, és
ja evident que els qui van fer un magnífic negoci no han
estat els ciutadans sobreendeutats sinó els propietaris
de sòl, els promotors d’habitatge i les entitats financeres
amb major presència al nostre mercat hipotecari –amb
freqüent confusió d’interessos entre ells–. I tot això va
ser possible per la injustificable complicitat de l’autoritat supervisora del sistema financer i de les entitats de
crèdit i la passivitat i inhibició de l’Administració estatal
competent.
Les pràctiques denunciades no es contindran a través de
l’autoregulació dels sectors implicats i ha de ser la legislació el marc del camp de joc raonable en què s’han de
portar a terme les operacions creditícies que afecten a
l’obtenció d’un bé bàsic com és l’habitatge. Amb aquest
propòsit, aquesta llei, en el seu Títol Primer, construeix
un sistema de límits temporals i quantitatius a l’atorgament dels crèdits hipotecaris per a l’adquisició d’un
habitatge. Aquests límits, homologables als existents a
d’altres Estats de la Unió Europea, suposaran una contenció i un fre a un futur sobreendeutament hipotecari
i a la vegada contribuiran a una millor relació entre la
capacitat mitjana de compra de la ciutadania i els preus
de l’habitatge.
La prevenció d’eventuals i futures situacions de sobreendeutament privat relacionat amb la compra d’habitatge
no seria suficient si no s’acompanya de mesures dirigides
a protegir en major mesura la situació dels ciutadans que
3.10.65.
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ja es troben en risc de prendre els seus habitatges com
a conseqüència de les dificultats en el pagament de les
hipoteques concedides en l’etapa d’expansió sense límits
al sobreendeutament que avui propugnem. En efecte,
els terribles efectes que la crisi està suposant per a les
classes treballadores inclouen el patiment produït pel fet
que, davant un procés d’execució hipotecària, al deutor
no li basti amb renunciar al seu habitatge per posar fi a la
persecució de l’entitat financera, sinó que hagi d’assumir
el deute més enllà del valor del bé hipotecat. En conseqüència, la Llei introdueix diversos mecanismes reguladors dels processos d’execució dels crèdits amb garantia
hipotecària, protegint els interessos d’una ciutadania que
es troba en posició de vulnerabilitat davant la greu crisi
econòmica. Així, en el Títol Segon s’estableix quins són
els ingressos inembargables que no poden quedar afectats per l’execució hipotecària i en el Títol Tercer s’introdueixen criteris de manteniment del deutor en el domicili quan es tracti de la seva residència habitual. Destaca
en aquest punt la regulació de la dació en pagament, que
permet que amb el lliurament de l’habitatge quedi satisfeta la totalitat del deute.
La Llei s’elabora en aplicació de la competència de l’Estat per incidir en l’àmbit econòmic i processal que afecta e l’efectiu exercici del dret a l’habitatge digne que la
Constitució consagra en el seu article 47. D’aquesta manera, la Llei s’empara en les competències previstes als
articles 149.1.1, 149.1.6, 149.1.11, 149.1.13 de la CE, sens
perjudici de la conveniència que les Comunitats Autònomes, en l’exercici de les seves competències en matèria
d’habitatge, puguin crear serveis específics de suport als
ciutadans per a la prevenció i resolució de les situacions
de sobreendeutament que puguin patir.

Títol primer. Mesures contra el
sobreendeutament hipotecari personal
i familiar
Article 1. Característiques dels préstecs
hipotecaris atorgables per a l’adquisició
d’habitatges
1. Les entitats habilitades per a la concessió de crèdits
amb garantia hipotecària per la legislació sectorial vigent només podran atorgar préstecs per a l’adquisició
d’habitatges si es compleixen les condicions següents:
a) Que el pagament mensual conjunt dels interessos i
amortització del capital no superi el 30% dels ingressos
personals o familiars dels obligats en les operacions de
crèdit hipotecari.
b) Que el termini d’amortització del crèdit hipotecari no
sigui superior als 30 anys.
c) Que l’import del crèdit hipotecari no superi el 80%
del valor de l’habitatge hipotecat i en cap cas excedeixi
del 100% del preu. En els casos d’habitatges subjectes a
un règim de protecció pública, podrà arribar-se al 100%,
sempre que el valor correspongui amb els mòduls o preus
determinats en la corresponent normativa protectora.
2. Reglamentàriament s’establiran els criteris de fixació
dels percentatges i terminis establerts per evitar el sobreendeutament personal i familiar.
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Títol segon. Mesures de protecció de
les persones en procediments que portin
aparellat l’embargament de sous, salaris,
pensions, subsidis i similars
Article 2. Ingressos inembargables
1. És inembargable el salari, el sou, el subsidi, la retribució o el seu equivalent que no excedeixin de la quantia
assenyalada per al salari mínim interprofessional. Si la
persona en procés d’execució es beneficiés de més d’una
percepció, han d’acumular-se totes per a deduir una sola
vegada la part inembargable.
2. Quan la persona embargada convisqui amb d’altres al
mateix nucli familiar o unió estable, tampoc serà embargable l’import que, excedint el salari mínim interprofessional, no superi la meitat del nou salari mínim per a
cada membre que no disposi dels ingressos propis regulars. En aquests casos, els salaris, sous, jornals, retribucions o pensions superiors a l’import inembargable han
de ser embargats d’acord amb la següent escala:
a) Per a la primera quantia addicional, fins a la que suposi l’import del doble del mínim inembargable, el 30%.
b) Per a la quantia addicional fins a l’import que suposi el
triple del mínim inembargable, el 50%.
c) Per a la quantia addicional fins a l’import que suposi el
quàdruple del mínim inembargable, el 60%.
d) Per a la quantia addicional fins a l’import que suposi el
quíntuple del mínim inembargable, el 75%.
e) Per a qualsevol quantitat que excedeixi la quantia addicional anterior, el 90%.
3. En consideració a les càrregues familiars de la persona en procés d’execució, es pot aplicar una reducció
d’entre un 10 i un 25% en els percentatges que estableixen els supòsits a), b) c) i d) de l’apartat 2.

Títol tercer. Protecció del domicili del
deutor en cas d’execució per deutes dineraris
que afecti l’habitatge habitual
Article 3. Dació en pagament
En cas de procés executiu per dèbits dineraris o d’execució hipotecària, en qualsevol de les seves modalitats,
quan l’immoble objecte d’execució constitueixi l’habitatge habitual del deutor des d’abans d’iniciat el procediment del que es deriva l’execució, i la persona afectada
acrediti que no disposa d’altre habitatge amb què satisfer el seu dret constitucional a disposar d’un habitatge
digne, el deutor podrà instar el lliurament del bé hipotecat com a pagament alliberador del deute reclamat. La
proposta es realitzarà mitjançant expressa sol·licitud de
compareixença quan es tracti d’una execució hipotecària, o promovent procediment incidental en cas d’execució extrajudicial. Si el Jutge aprecia que concorren els
elements anteriors, dictarà resolució en què adjudicarà el
bé al creditor donant-lo per satisfet de totes les quantitats
que hagin pogut deure en concepte de capital i interessos, venciments de préstec i interessos de demora, sens
perjudici que alternativament el creditor pugui interessar
3.10.65.
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la prossecució de l’execució sobre el bé lliurat en pagament per fer efectiu el seu crèdit dinerari.

Article 4. Alternatives per facilitar la
continuació en l’ús de l’habitatge habitual
objecte d’execució hipotecària
1. Sens perjudici de l’opció per la dació en pagament prevista a l’apartat 1, el deutor podrà optar alternativament
per sotmetre al Jutge una de les següents propostes, degudament raonades i justificades:
a) Constitució d’un règim contractual d’arrendament de
l’habitatge al seu favor, amb renda equivalent a la que
correspongui aplicant els criteris de fixació de preu arrendatici per a habitatges de similars característiques en
la mateixa localitat. Aquest règim de lloguer podrà venir
promogut, avalat o subvencionat per institucions públiques o entitats sense ànim de lucre, en aplicació de programes d’ajut a l’habitatge.
b) Constitució d’un usdefruit vitalici sobre l’habitatge
al seu favor, amb la corresponent capitalització segons
edat de l’usufructuari a favor de l’entitat creditora adjudicatària de la finca, com a nua propietària, en quin cas
s’apliquin a compte de dita capitalització els imports de
les amortitzacions del préstec satisfetes fins al moment
de la constitució del usdefruit.
c) Proposta de liquidació ajornada, ordenada i progressiva del deute, amb justificació dels seu ajustament als
ingressos i altres recursos econòmics presents i raonadament previsibles del deutor i les persones que amb
ell conviuen o l’assisteixin i que així es comprometen
formalment. La presentació de la proposta serà causa
de suspensió de la tramitació de la subhasta mentre es
tramita i per un termini màxim de dos anys.
2. El Jutge sotmetrà les propostes, amb les consideracions o aclariments que estimi pertinents, a la consideració de les parts per termini d’un mes, prorrogable a un
altre mes, a fi que intentin assolir un acord o conveni de
supressió de subhasta per liquidació ordenada del deute. Quan les parts no arribin a un acord per si mateixes,
podrà acudir-se a procediment de mediació, quan aquest
servei existeixi, a instància de les parts o a proposta del
Jutge que fixarà un termini a tal efecte, i en ell es podrà
determinar la satisfacció parcial del deute, el seu ajornament o fraccionament, o qualsevol altre solució que permeti conjugar l’interès del creditor i la necessitat del deutor de poder seguir residint al seu habitatge en tant que
estigui en situació de fer front a les seves obligacions.
3. La presentació de la proposta suposarà la suspensió de
la tramitació de la subhasta i de la meritació dels interessos moratoris, fins que finalitzi el termini concedit per a
assolir un acord i les seves pròrrogues.
4. En la substanciació de les diverses modalitats previstes en aquest article s’aplicarà la tramitació prevista per a
les mesures cautelars o incidentals.

Article 5. Supòsits de subhasta del bé
hipotecat quan es tracti de residència
habitual
1. En els casos de subhasta d’habitatge hipotecat, si no hi
hagués postura admissible en primera subhasta, el credi-
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tor podrà demanar, en el termini de cinc dies, l’adjudicació de la finca o finques en pagament del seu crèdit pel
tipus d’aquella, acceptant la subsistència de les càrregues
anteriors i les preferents, si hi fossin, i subrogant-se en
l’obligació de satisfer-les.
2. Quan l’objecte de la subhasta sigui un habitatge de
protecció oficial, el tipus de l’adjudicació no podrà superar mai el del valor legal de l’habitatge protegit, que haurà de destinar-se necessàriament a satisfer la necessitat
d’habitatge d’una persona física, adjudicant-se conforme
el procediment que estableixi la normativa reguladora
d’aplicació.

Article 6. Execucions hipotecàries
d’habitatges de protecció pública
Les execucions hipotecàries d’habitatges sotmeses a
qualsevol règim de protecció pública estaran subjectes
a les limitacions següents:
1a. El preu màxim de l’alienació no podrà ser superior al
que correspongui a l’habitatge en la seva condició d’habitatge de protecció pública.
2a. L’adjudicatari de l’habitatge objecte d’execució haurà
de complir tots els requisits que estableixi la legislació
d’habitatges de protecció oficial que resultin d’aplicació.
3a. L’administració pública competent en raó de la ubicació de l’habitatge executat serà qui determinarà, segons el procediment que tingui establert per a això, tant
el compliment dels requisits per part de la persona beneficiària com la idoneïtat del preu de l’alienació.
4a. L’entitat responsable de l’execució haurà de comunicar a l’Administració pública competent la celebració de
la subhasta, la completa identificació del bé, el resultat
de la mateixa i, en el seu cas, la identitat de la persona
adjudicatària i el preu obtingut.

– Els articles 607, 670 i 693 de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil.
– Els articles 129, 130,131 i 132 de la Ley Hipotecaria,
de 8 de febrero de 1946.
– Els articles 222 a 236.O del Reglament Hipotecari Decret 14 de febrer de 1947
– Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado
hipotecario.

Disposició transitòria
El que es preveu als articles 3, 4 y 5 de la present llei serà
d’aplicació als procediments d’execució en què, a l’entrada en vigor de la present llei, no s’hagi produït encara
l’adjudicació en subhasta.

Disposició derogatòria
Queden derogades quantes disposicions d’igual o inferior rang s’oposin a l’establert en la present llei. De manera
expressa, se suprimeixen els articles següents:
– Apartat a) de l’article 153 bis Ley Hipotecaria, de 8 de
febrero de 1946.

Disposició final
La present llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de l’Estat.
Palau del Parlament, 7 de gener de 2011
Joan Herrera Torres
President

3.10.85.

Disposició addicional primera
El Govern queda facultat per regular reglamentàriament
totes les mesures contingudes en la present Llei.

Disposició addicional segona
S’insta al govern a adoptar mesures extraordinàries per
resoldre la situació de les persones que, havent ja sofert
procediments d’execució hipotecària del seu habitatge
habitual amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta
llei, han quedat en situació de vulnerabilitat econòmica
i social pel fet de mantenir un important deute pendent
cara al futur. Entre les mesures s’inclourà la condonació
del deute pendent, prèvia acreditació de l’origen del deute hipotecari i les seves circumstàncies, per tal d’equiparar la situació d’aquestes persones amb la de les previstes
en la present Llei.

Núm. 6

Salvador Milà i Solsona
Diputat

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PER A
CREAR COMISSIONS, SUBCOMISSIONS
I GRUPS DE TREBALL

Proposta de resolució de creació de comissions
Tram. 252-00001/09

Proposta al Ple
Mesa del Parlament i Junta de Portaveus

Comissions legislatives (art. 51.1 RPC)
Comissió d’Afers Institucionals (CAI)
Àmbits
Desplegament de l’Estatut.

Disposició addicional tercera
Queden modificats, en el termes que es regulen en la present llei:
3.10.85.

Relacions institucionals.
Participació.
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Organització administrativa de l’Administració de la Generalitat.
Funció pública.

Núm. 6

Comissió d’Interior (CI)
Àmbits
Seguretat ciutadana, seguretat pública i trànsit.

Administració i govern local.

Emergències i protecció civil.

Acció comunitària i de desenvolupament local.

Prevenció, extinció d’incendis i salvament.

Esports.
Afers religiosos.

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural (CARPAMN)

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost (CEF)

Àmbits

Àmbits

Polítiques d’agricultura.

Política econòmica.

Polítiques de ramaderia.

Pressupost de la Generalitat.

Polítiques de pesca.

Finances i control financer del sector públic de la Generalitat.

Desenvolupament del món rural.

Entitats de crèdit.

Medi natural.

Mercat de valors.

Boscos i biodiversitat.

Alimentació, qualitat i indústries agroalimentàries.

Promoció i defensa de la competència.
Sector assegurador.

Comissió d’Ensenyament i Universitats (CEU)

Jocs i apostes.

Àmbits
Polítiques educatives i planificació.

Comissió d’Empresa i Ocupació (CEO)

Ordenació i innovació educatives.

Àmbits

Formació professional i formació permanent.

Polítiques d’ocupació i intermediació laboral.

Universitats.

Relacions laborals i inspecció de treball.

Recerca.

Formació ocupacional i contínua.
Economia social, cooperatives i autoempresa.

Comissió de Territori i Sostenibilitat (CTS)

Indústria.

Àmbits

Seguretat industrial.

Política i planificació territorials.

Innovació.

Infraestructures i mobilitat.

Telecomunicacions i societat de la informació.

Urbanisme.

Internacionalització de l’empresa.

Polítiques ambientals i de sostenibilitat.

Comerç.

Aigua.

Turisme.

Residus.

Consum.

Energies renovables.

Energia i mines.

Habitatge.

Comissió de Justícia (CJ)

Comissió de Benestar, Família i Immigració (CBFI)

Àmbits

Àmbits

Justícia.

Política de serveis socials.

Serveis penitenciaris.

Famílies.

Rehabilitació i justícia juvenil.

Atenció als infants i als adolescents.

Relacions amb l’Administració de justícia.

Acolliments i adopcions.

Dret i entitats jurídiques.

Polítiques d’inclusió social.

3.10.85.
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Polítiques de la gent gran.

Núm. 6

4.

INFORMACIÓ

4.40.

ACORDS, RESOLUCIONS I COMUNICACIONS
DELS ÒRGANS DEL PARLAMENT

Immigració.
Acció comunitària.
Xarxa d’equipaments cívics i socials.

Comissió de Cultura i Llengua (CCL)

Calendari de sessions plenàries per al segon període de sessions

Àmbits
Promoció i difusió culturals.

Tram. 244-00002/09

Patrimoni cultural, arxius i museus.

Acord

Indústries culturals.
Cooperació cultural.

Mesa del Parlament

Llengua.

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda l’11 de gener de 2011, d’acord amb el que estableix l’article 72.1
del Reglament, i d’acord amb la Junta de Portaveus, ha
aprovat el calendari indicatiu de sessions plenàries per al
segon període de sessions (gener - juliol 2011):

Comissió de Salut (CS)
Àmbits
Política i planificació sanitàries.
Serveis sanitaris.
Equipaments sociosanitaris.
Seguretat alimentària.

Comissions específiques (art. 54.1 RPC)
Comissions de seguiment (art. 56.1 RPC)

Gener

19

Febrer

9-10; 23-24

Març

9-10; 23-24

Abril

13-14

Maig

4-5

Juny

1-2; 15-16

Juliol

6-7; 20-21

A reserva de les modificacions que l’actuació del Parlament demani.

Comissió d’Igualtat de les Persones (CIP)

Palau del Parlament, 11 de gener de 2011

Àmbit

El secretari primer
Jordi Cornet i Serra

Planificació i estudi de les polítiques d’igualtat.

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Comissió de Polítiques de Joventut (CPJ)
Àmbit
Fixació de la setmana en què ha de tenir lloc
la reunió mensual de la Comissió de Control
de l’Actuació de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals

Planificació i estudi de les polítiques de joventut.

Comissió d’Acció Exterior i de la Unió
Europea (CAEUE)

Tram. 244-00003/09

Àmbits

Acord

Relacions internacionals i acció exterior.

Mesa del Parlament

Política i relacions amb la Unió Europea.

Comissió de Cooperació i Solidaritat (CCS)
Àmbit
Polítiques de cooperació al desenvolupament i de solidaritat.

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda l’11 de gener
de 2011, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat que
la reunió mensual de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
s’ha de tenir els divendres de la quarta setmana de cada
mes.
Palau del Parlament, 11 de gener de 2011
El secretari primer
Jordi Cornet i Serra

4.40.

Informació

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català
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4.45.

COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS
DEL PARLAMENT

4.45.02.

PLE DEL PARLAMENT

Núm. 6

cana de Catalunya (reg. 650), amb efectes des del dia 13
de gener de 2011.
Palau del Parlament, 13 de gener de 2011
La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català
N. de la R.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció
4.67.

Composició del Ple del Parlament
Tram. 396-00001/09

Renúncia de la condició de diputat
4.45.03.

Mesa del Parlament
D’acord amb l’article 17.a del Reglament, la Mesa del
Parlament ha pres nota de la renúncia a la seva condició de diputat al Parlament de Catalunya, dels senyors
Francesc Homs i Molist (reg. 596), Josep Lluís Cleries
i Gonzàlez (reg. 603), Antoni Castellà i Clavé (reg. 613),
Francesc Sancho i Serena (reg. 615) i Jordi Cuminal i
Roquet (reg. 616), del G. P. de Convergència i Unió, amb
efectes des del dia 11 de gener de 2011.

Composició de la Diputació Permanent
Tram. 397-00001/09

Substitució de diputats
Reg. 568 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 29.12.2010

Palau del Parlament, 11 de gener de 2011
El secretari primer
Jordi Cornet i Serra

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

N. de la R.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció
4.67.

DIPUTACIÓ PERMANENT

A la Mesa de la Diputació Permanent
Dolors Camats i Luis, portaveu del grup parlamentari
ICV-EUiA i membre de la Diputació Permanent, comunica que el diputat i membre de la Diputació Sr. Joan
Herrera i Torres serà substituït en la sessió de la Diputació Permanent de demà 29 de desembre de 2010 pel
diputat Joan Boada i Masoliver.
Palau del Parlament, 28 de desembre 2010

Renúncia de la condició de diputat

Dolors Camats i Luis
Portaveu del GP ICV-EUiA
Membre de la Diputació Permanent

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 17.a del Reglament, la presidenta
del Parlament ha pres nota de la renúncia a la seva condició de diputat al Parlament de Catalunya, dels senyors
Xavier Pallarès i Povill (reg. 628) i Eudald Casadesús i
Barceló (reg. 629), del G. P. de Convergència i Unió, amb
efectes des del dia 12 de gener de 2011.
Palau del Parlament, 12 de gener de 2011
La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català
N. de la R.: L’escrit presentat es reprodueix en la secció
4.67.

Renúncia de la condició de diputat

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 17.a del Reglament, la Mesa del
Parlament ha pres nota de la renúncia a la seva condició
de diputat al Parlament de Catalunya, dels senyors Carles Sala i Roca, del G. P. de Convergència i Unió (reg.
642), i Pere Vigo i Sallent, del G. P. d’Esquerra Republi4.45.02.

Informació
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GRUPS PARLAMENTARIS

4.55.

ACTIVITAT PARLAMENTÀRIA

4.55.15.

CONVOCATÒRIES

Núm. 6

Composició del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya
Tram. 399-00004/09

Sessió plenària núm. 3

Nomenament de representants

Convocada per al dia 19 de gener de 2011

Reg. 622 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 11.01.2011

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 63.2 i 3 del Reglament, us convoco
a la sessió següent del:

A la Mesa del Parlament
Anna Simó i Castelló, portaveu del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya comunica, d’acord
amb el que preveu l’article 21 del Reglament de la Cambra, que el Sr. Oriol Amorós i March ha estat designat
portaveu adjunt del mateix Grup.

Ple del Parlament
19 de gener de 2011
10.00 h
Saló de Sessions

Palau del Parlament, 11 de gener de 2011

Ordre del dia

Anna Simó i Castelló
Portaveu d’ERC

1. Proposta de resolució de creació de les comissions.
Tram. 252-00001/09. Junta de Portaveus. Debat i votació.

Composició del Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Tram. 399-00005/09

2. Proposta de reforma del Reglament del Parlament.
Tram. 211-00001/09. Grups parlamentaris. Debat i votació.
3. Compareixença del president de la Generalitat per a
donar compte de l’estructura i la composició del Govern.
Tram. 350-00001/09. President de la Generalitat. Substanciació.

Nomenament de representants
Reg. 611 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 11.01.2011

Palau del Parlament, 14 de gener de 2011

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, portaveu del Grup Parlamentari de
Convergència i Unió, d’acord amb el que disposa l’article
21 del Reglament del Parlament, us comunica que el Sr.
Ramon Espadaler i Parcerisas assumeix la responsabilitat de portaveu adjunt en substitució del Sr. Josep M.
Pelegrí i Aixut.

La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

4.67.

COMUNICACIONS DELS GRUPS
PARLAMENTARIS I DELS DIPUTATS

Palau del Parlament, 10 de gener de 2011
Jordi Turull i Negre
Portaveu del G. P. de CiU

Renúncia de la condició de diputat
Reg. 596

Comunicació

A la Mesa del Parlament
Francesc Homs i Molist, diputat del Grup parlamentari
de Convergència i Unió, d’acord amb l’article 17 a) del
Reglament del Parlament de Catalunya, voluntàriament
presenta la seva renúncia a la condició de diputat, tot expressant l’honor que ha representat ser membre d’aquesta
Cambra.
Barcelona, 29 de desembre de 2010
Francesc Homs i Molist
Diputat del G. P. de CiU

4.45.25.
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Núm. 6

Renúncia de la condició de diputat

Renúncia de la condició de diputat

Reg. 603

Reg. 616

Comunicació

Comunicació

A la Mesa del Parlament

A la Mesa del Parlament

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb el que
estableix l’article 17 a), del Reglament del Parlament de
Catalunya, presenta voluntàriament la seva renúncia a la
condició de diputat donades les noves responsabilitats al
capdavant del Departament de Benestar Social i Família, expressant l’honor que suposa haver estat membre
d’aquesta cambra.

Jordi Cuminal i Roquet, diputat del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, d’acord amb l’article 17 a) del
Reglament del Parlament de Catalunya, voluntàriament
presenta la seva renúncia a la condició de diputat, tot expressant l’honor que ha representat ser membre d’aquesta
cambra.
Palau del Parlament, 10 de gener de 2011
Jordi Cuminal i Roquet
Diputat del G. P. de CiU

Barcelona, 3 de gener de 2011
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Diputat del G. P. de CiU

Renúncia de la condició de diputat
Reg. 628

Renúncia de la condició de diputat
Comunicació

Reg. 613

Comunicació

A la Mesa del Parlament

A la Mesa del Parlament
Antoni Castellà i Clavé, diputat del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, d’acord amb l’article 17 a) del
Reglament del Parlament de Catalunya, voluntàriament
presenta la seva renúncia a la condició de diputat, tot expressant l’honor que ha representat ser membre d’aquesta
cambra.

Xavier Pallarès i Povill, diputat del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, d’acord amb l’article 17 a) del
Reglament del Parlament de Catalunya, voluntàriament
presenta la seva renúncia a la condició de diputat, tot expressant l’honor que ha representat ser membre d’aquesta
cambra.
Palau del Parlament, 11 de gener de 2011
Xavier Pallarès i Povill
Diputat del G. P. de CiU

Palau del Parlament, 10 de gener de 2011
Antoni Castellà i Clavé
Diputat del G. P. de CiU

Renúncia de la condició de diputat
Reg. 629

Renúncia de la condició de diputat
Comunicació

Reg. 615

Comunicació

A la Mesa del Parlament

A la Mesa del Parlament
Francesc Sancho i Serena, diputat del Grup Parlamentari
de Convergència i Unió, d’acord amb l’article 17 a) del
Reglament del Parlament de Catalunya, voluntàriament
presenta la seva renúncia a la condició de diputat, tot expressant l’honor que ha representat ser membre d’aquesta
cambra.
Palau del Parlament, 10 de gener de 2011

Eudald Casadesús i Barceló, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb l’article 17 a)
del Reglament del Parlament de Catalunya, voluntàriament presenta la seva renúncia a la condició de diputat,
tot expressant l’honor que ha representat ser membre
d’aquesta cambra.
Palau del Parlament, 12 de gener de 2011
Eudald Casadesús i Barceló
Diputat del G. P. de CiU

Francesc Sancho i Serena
Diputat del G. P. de CiU

4.67.
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Renúncia de la condició de diputat

Núm. 6

departaments de la Generalitat de Catalunya i del secretari del Govern:

Reg. 642

– L’Hble. Senyora Joana Ortega i Alemany, titular del
Departament de Governació i Relacions Institucionals i
vicepresidenta del Govern.

Comunicació

A la Mesa del Parlament
Carles Sala i Roca, diputat del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, d’acord amb l’article 17 a) del Reglament
del Parlament de Catalunya, voluntàriament presenta la
seva renúncia a la condició de diputat, tot expressant l’honor que ha representat ser membre d’aquesta cambra.

– L’Hble. Senyor Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixement.
– L’Hble. Senyora Irene Rigau i Oliver, consellera d’Ensenyament.
– L’Hble. Senyor Boi Ruiz i Garcia, conseller de Salut.

Palau del Parlament, 13 de gener de 2011

– L’Hble. Senyor Felip Puig i Godes, conseller d’Interior.

Carles Sala i Roca
Diputat del G. P. de CiU

– L’Hble. Senyor Lluís Miquel Recoder i Miralles, conseller de Territori i Sostenibilitat.
– L’Hble. Senyor Ferran Mascarell i Canalda, conseller
de Cultura.

Reg. 650

– L’Hble. Senyor Josep Maria Pelegrí i Aixut, conseller
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural.

Comunicació

– L’Hble. Senyor Josep Lluís Cleries i Gonzàlez, conseller de Benestar Social i Família.

A la Mesa del Parlament

– L’Hble. Senyor Francesc Xavier Mena i López, conseller d’Empresa i Ocupació.

Renúncia de la condició de diputat

Pere Vigo i Sallent, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya d’acord amb allò que
preveu l’article 17.a del Reglament de la Cambra, presenta la renúncia voluntària a la condició de diputat.
Palau del Parlament, 13 de gener de 2011

– L’Hble. Senyora Pilar Fernández i Bozal, consellera de
Justícia.
– El senyor Germà Gordó i Aubarell, secretari del Govern.
Ben cordialment,

Pere Vigo i Sallent
Diputat del G. P. d’ERC

Artur Mas i Gavarró
Barcelona, 29 de desembre de 2010
N. de la R.: El Decret 202/2010, del 27 de desembre, pel
qual es nomenen la vicepresidenta del Govern, els consellers i conselleres dels departaments de la Generalitat de
Catalunya i el secretari del Govern, és publicat al DOGC
5785, del 29 de desembre de 2010.

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

Nomenament dels consellers titulars dels
departaments i del secretari del Govern
Tram. 330-00003/09

Presentació
President de la Generalitat
Reg. 593 / Coneixement: 03.01.2011

A la Presidenta del Parlament
Molt Honorable senyora Núria de Gispert i Català
Presidenta del Parlament de Catalunya
Benvolguda Presidenta,
Em plau donar-vos compte del nomenament de la vicepresidenta del Govern, dels consellers i conselleres dels
4.70.01.
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DOCUMENTACIÓ TRAMESA EN COMPLIMENT
DE LLEIS I ALTRES NORMES

Núm. 6

Reglament d’organització i de règim intern del síndic de
greuges

Títol preliminar. Disposicions generals
Informe sobre l’evolució dels resultats no financers i de l’endeutament de la Generalitat
en data del 30 de setembre del 2010
Tram. 334-00002/09

Presentació
Conseller, del Departament d’Economia i Finances
Reg. 589 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 11.01.2011

N. de la R.: L’escrit corresponent a aquest tràmit es reprodueix en l’expedient amb el número de tramitació
334-00005/09.

Article 1. Objecte
1. L’objecte d’aquest reglament és regular l’organització,
el funcionament i el règim interior del Síndic de Greuges.
2. El síndic o síndica exerceix la potestat organitzadora
i la potestat reglamentària en els termes que estableix la
Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges.
3. El síndic o síndica pot dictar instruccions internes en
matèria de personal i de funcionament i règim interior
de la institució.

Títol I. Organització i funcionament
del síndic de greuges
Article 2. Organització i direcció
Correspon al síndic o síndica l’organització i la direcció
de l’administració de la institució.

Reglament d’organització i règim Intern del
Síndic de Greuges de Catalunya
Tram. 334-00003/09

1. Per a l’acompliment dels seus fins el Síndic de Greuges
s’estructura en:

Presentació

a) El síndic o síndica

Síndic de Greuges
Reg. 598 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 11.01.2011

b) L’adjunt o adjunta general
c) L’adjunt o adjunta per a la defensa dels drets dels infants i dels adolescents

Resolució
Atesa la disposició transitòria quarta de la Llei 24/2009,
de 23 de desembre, del Síndic de Greuges, que estableix
que, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, el Síndic de Greuges ha d’aprovar el Reglament d’organització i de règim intern de la institució,

Resolc:
Primer. Aprovar el Reglament d’organització i de règim
intern del Síndic de Greuges de Catalunya, d’acord amb
la disposició transitòria quarta de la Llei 24/2009, del 23
de desembre, del Síndic de Greuges.
Segon. Ordenar la publicació del Reglament d’organització i de règim intern del Síndic de Greuges al Butlletí
Oficial del Parlament de Catalunya i al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 29 de desembre de 2010
Rafael Ribó
Síndic

Article 3. Estructura del Síndic de Greuges

d) El secretari o secretària general
e) Els directors d’àrees de treball
f) El director o directora del Gabinet del Síndic
g) Els altres adjunts sectorials que nomeni el Síndic de
Greuges.
2. El nombre i les funcions de les àrees de treball es determinen per resolució del Síndic de Greuges.

Article 4. El Consell de Direcció
1. Es crea el Consell de Direcció com a òrgan de consulta i d’assessorament del Síndic de Greuges en totes les
matèries d’organització i de funcionament de la institució. El Consell està presidit pel síndic o síndica i integrat
per l’adjunt o adjunta general, l’adjunt o adjunta per a la
defensa dels drets dels infants i els adolescents, el secretari o secretària general, els directors d’àrees de treball,
el director o directora de Gabinet i els altres adjunts sectorials o càrrecs que es puguin nomenar.
2. El Consell de Direcció es reuneix sempre que el síndic
o síndica ho estimi necessari, l’ordre del dia és fixat pel
síndic o síndica i s’aixeca acta dels acords adoptats.

Article 5. Els consells assessors
1. El Síndic de Greuges pot constituir consells assessors
amb experts externs.
4.70.05.
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2. La composició, les funcions i els drets d’assistència
a les sessions dels consells assessors es defineixen en la
norma de creació.

Article 6. L’adjunt o adjunta general
D’acord amb l’article 18 de la Llei del Síndic de Greuges,
el síndic o síndica li pot delegar, entre d’altres, les funcions següents:
a) Assumir les relacions de la institució amb el Parlament, l’Administració de la Generalitat, els ajuntaments i
els síndics locals i universitaris.
b) Assumir la direcció, el control i l’avaluació dels procediments de tramitació de queixes i consultes.
c) Assumir la direcció del Servei d’Atenció a les Persones
i de les actuacions d’aquest servei en el territori.
d) Dirigir, coordinar i programar la comunicació institucional del Síndic de Greuges, les publicacions i el tractament lingüístic.

Article 7. L’adjunt o adjunta per a la defensa
dels drets dels infants i dels adolescents
D’acord amb l’article 20 de la Llei del Síndic de Greuges,
el síndic o síndica li pot delegar, entre d’altres, les funcions següents:
a) La missió de promoure els interessos dels drets dels
infants i els adolescents i vetllar pel compliment de les
condicions de llur desenvolupament integral.
b) Presentar, a la comissió del Parlament que correspongui, l’informe anual sobre la situació de la infància a Catalunya.
c) Dirigir, planificar i controlar les matèries i les actuacions assignades a la seva àrea, fent una atenció especial
a la responsabilitat de plantejar resolucions de queixes,
elaborar i/o supervisar els informes sobre els assumptes
encomanats pel síndic o síndica, i proposar l’obertura
d’actuacions d’ofici i de modificació normativa.

Article 8. El secretari o secretària general
El síndic o síndica li pot delegar, entre d’altres, les funcions següents:
a) Dirigir les unitats i els serveis que li són adscrits.
b) Gestionar i custodiar el Registre General i l’Arxiu de
l’entitat.
c) Dirigir el personal al servei del Síndic de Greuges,
sens perjudici de la seva dependència funcional del responsable de la unitat corresponent.
d) Elaborar i presentar al síndic o síndica l’avantprojecte
de pressupost.
e) Administrar les despeses del pressupost.
f) Administrar el patrimoni de la institució i gestionar
els contractes que subscrigui la institució.

Dirigir, planificar i controlar les matèries i les actuacions assignades a la seva àrea, fent una atenció especial
a la responsabilitat de plantejar resolucions de queixes,
elaborar i/o supervisar els informes sobre els assumptes
encomanats pel síndic o síndica, i proposar l’obertura
d’actuacions d’ofici i de modificació normativa.

Article 10. Director o directora de Gabinet
El síndic o síndica li pot delegar, entre d’altres, les funcions següents:
1. Dirigir, planificar i controlar els treballs adscrits al
Gabinet del Síndic.
2. Dur a terme la interlocució amb els mitjans de comunicació (premsa, ràdio, televisió) i supervisar la tasca
que portin a terme en aquest àmbit els llocs de treball
que en depenen.
3. Coordinar les tasques de relacions exteriors i de cooperació, de relacions institucionals i de relacions amb
altres defensors i ombudsman.

Article 11. Funcionament del Síndic
de Greuges
En l’exercici de les seves competències, i també en la
tramitació de les queixes, el funcionament del Síndic de
Greuges s’ha d’ajustar al que estableix la seva llei reguladora, a aquest reglament i al manual intern de funcionament.

Títol II. Del personal al servei del síndic
de greuges
Capítol I. Règim jurídic del personal al servei
del Síndic de Greuges
Article 12. Règim jurídic
1. La funció pública del Síndic de Greuges s’ordena
d’acord amb els principis de legalitat, d’objectivitat, i
d’eficàcia i eficiència. Es regeix per la Llei 24/2009, del
23 de desembre, del Síndic de Greuges, per aquest reglament, per les altres normes aprovades pel Síndic de
Greuges i, supletivament, pels Estatuts de règim i govern
interior del Parlament de Catalunya.
2. El personal laboral al servei del Síndic de Greuges es
regeix pels preceptes d’aquest reglament que ho disposen
expressament, per la legislació laboral i pel conveni col·
lectiu aplicable.

Article 13. Classes de personal
El personal al servei del Síndic de Greuges es classifica
en funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal
eventual i personal laboral. Tot el personal resta obligat
a guardar estricta reserva amb relació als assumptes que
davant seu es tramiten o es debaten en reunió.

Article 14. Funcionaris de carrera

Article 9. Directors d’àrea
El síndic o síndica els pot delegar, entre d’altres, les funcions següents:
4.70.05.
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Són funcionaris de carrera els qui, en virtut de nomenament i mitjançant relació professional sotmesa a dret públic, s’incorporen al servei del Síndic de Greuges i ocu-
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pen llocs de treball classificats com tal en la relació de
llocs de treball i dotats pressupostàriament o es troben
en alguna de les situacions administratives legalment establertes.

Article 15. Funcionaris interins
1. El personal funcionari interí és format per les persones que, en virtut de nomenament, presten serveis amb
caràcter transitori i ocupen places reservades a funcionaris de carrera i dotades per les plantilles pressupostàries, mentre aquests no les ocupen.
2. Es pot nomenar personal funcionari interí per cobrir
transitòriament les places que han d’ésser ocupades definitivament per funcionaris de carrera.
3. Es pot nomenar personal funcionari interí perquè
ocupi llocs de treball en substitució de funcionaris de
carrera que gaudeixen del dret a reserva de llur lloc de
treball. Així mateix, es pot nomenar personal funcionari
interí en el cas de situacions urgents, que han d’ésser motivades, i quan s’hagin d’aplicar programes estrictament
temporals.
4. Es pot nomenar personal funcionari interí en cas d’excés o acumulació de tasques, per un termini màxim de
sis mesos dins un període de dotze mesos.
5. El personal funcionari interí ha de complir els requisits de titulació i les altres condicions exigides per
participar en les proves d’accés als llocs de treball que
ocupa.

Article 16. El personal eventual
1. És personal eventual el format per les persones que
ocupen els llocs considerats de confiança o d’assessorament especial, no reservats a funcionaris, i que figuren
en la relació de llocs de treball.
2. El síndic o síndica determina el nombre de llocs de
treball reservats al personal eventual, amb llurs característiques i retribucions, dins els crèdits pressupostaris
corresponents.
3. El síndic o síndica nomena i fa cessar lliurement el
personal eventual. El nomenament d’aquest personal és
subjecte al dret administratiu i el cessament en cap cas
no genera dret a indemnització.

Núm. 6

Article 18. El personal laboral
1. És personal laboral el format pels qui, en virtut d’un
contracte de naturalesa laboral que s’ha de formalitzar
sempre per escrit, ocupen llocs de treball classificats
com a tals en la relació de llocs de treball per acomplir
tasques no reservades a funcionaris.
2. Excepcionalment, es pot contractar personal laboral
amb caràcter no permanent, d’acord amb la legislació
laboral vigent, per atendre determinades tasques de caràcter temporal o per raons d’urgència que han d’ésser
degudament motivades. El contracte s’ha de formalitzar
necessàriament per escrit.

Article 19. El registre de personal
1. Tot el personal a què fa referència aquest reglament
ha de figurar inscrit en el registre de personal, en el qual
consten les dades referides a la seva vida administrativa.
2. La utilització de les dades que consten en el registre
és sotmesa a les limitacions que disposa la legislació reguladora del dret a l’honor i a la intimitat que estableix
l’article 18.4 de la Constitució i a la instrucció en matèria
de protecció de dades del Síndic de Greuges.
3. El personal té lliure accés al seu expedient personal.
No es pot accedir a les dades d’una tercera persona sense
un manament judicial previ.
4. El registre inclou, entre d’altres, la titulació professional, el curriculum vitae i qualsevol altra documentació
bàsica necessària per identificar-lo.

Capítol II. Òrgans competents en matèria
de personal
Article 20. Òrgans competents
Són òrgans competents en matèria de personal:
a) El Síndic o Síndica
b) L’Adjunt o Adjunta general
c) La Secretaria General
d) La Comissió de Règim Intern

Article 21. El síndic o síndica

4. La prestació de serveis en qualitat de personal eventual no pot ésser considerada com a mèrit per accedir a
la condició de funcionari ni per a la promoció interna.

1. Correspon al síndic o síndica:

5. En cessar en el càrrec un síndic o síndica, el personal
eventual continua exercint el càrrec en funcions fins que
el nou síndic o síndica, en el termini d’un mes a comptar
de la data de presa de possessió, n’acorda el cessament o
la ratificació.

b) Aprovar la política de personal i exercir-ne la superior
direcció.

Article 17. Règim dels funcionaris interins
i del personal eventual

d) Nomenar el personal funcionari, interí i eventual, i
contractar el personal laboral.

Als funcionaris interins i al personal eventual se’ls aplica, per analogia, el règim estatutari propi dels funcionaris de carrera, d’acord amb la condició respectiva.

e) Aprovar o modificar la relació de llocs de treball, després d’haver-ne donat coneixement a l’òrgan del Parlament competent en matèria de personal.

4.70.05.

a) Exercir la potestat reglamentària en matèria de personal.

c) Aprovar l’oferta d’ocupació pública, les bases i les
convocatòries dels procediments de selecció i de provisió de llocs de treball.
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f) Determinar la quantia de les retribucions del personal, dins dels crèdits pressupostaris aprovats, i fixar les
instruccions per a l’aplicació de les retribucions anuals
respectant l’increment que estableix per als funcionaris
la Llei de pressupostos de la Generalitat.

2. El personal del Síndic de Greuges depèn orgànicament de la Secretaria General, com a òrgan superior de
l’administració del personal del Síndic de Greuges.

g) Declarar les situacions administratives dels funcionaris.

1. La Comissió de Règim Intern és l’òrgan de coordinació, de consulta i de proposta en matèria de personal. Els
membres d’aquesta comissió han de mantenir el deure
de silenci sobre les deliberacions objecte de les reunions.

h) Exercir la potestat disciplinària.
i) Dictar les directrius a què s’han de subjectar els representants de la institució en les negociacions de les condicions de treball del personal, aprovar els acords assolits,
per donar-los validesa i eficàcia, i establir les condicions
de treball en els casos en què no es produeixi acord en
la negociació.
j) Exercir les funcions que li són encomanades per la
normativa vigent.
2. Les resolucions del síndic o síndica en matèria de personal exhaureixen la via administrativa i són susceptibles de recurs potestatiu de reposició i de recurs contenciós administratiu.

Article 22. L’adjunt o adjunta general
al Síndic
Correspon a l’adjunt o adjunta general, entre d’altres, i
d’acord amb la delegació del síndic o síndica:

Article 24. La Comissió de Règim Intern

2. És president de la Comissió de Règim Intern l’adjunt o
adjunta general i en són membres el titular de la Secretaria General i el coordinador o coordinadora de recursos
de la Secretaria General.
3. Són funcions específiques de la Comissió de Règim
Intern:
a) Emetre informe amb relació a les disposicions generals i les instruccions en matèria de personal.
b) Informar sobre les qüestions que li siguin consultades
en matèria de personal.
c) Proposar al síndic o síndica les mesures que consideri
convenients per millorar la política i la gestió del personal.
d) Formar part de la mesa negociadora com a representant de la institució.

a) Exercir les funcions que li delegui el síndic o síndica
en matèria de personal.

Capítol III. Ordenació de la funció pública
del Síndic de Greuges

b) Vetllar per la dotació adequada de personal per complir les funcions del Síndic de Greuges.

Article 25. Estructuració del personal
del Síndic de Greuges

c) Presidir la Comissió de Règim Intern.

1. En el marc de les seves competències d’autoorganització, el Síndic de Greuges estructura el seu personal
d’acord amb les normes que regulen la distribució de
funcions en els diferents llocs de treball, la selecció, la
promoció professional i la mobilitat.

d) Les altres que el síndic o síndica li delegui.

Article 23. La Secretaria General
1. Correspon a la Secretaria General, entre d’altres, i d’a
cord amb la delegació del síndic o síndica:
a) Exercir la direcció del personal.
b) Vetllar pel compliment de les normes en matèria de
personal i avaluar-ne l’aplicació.
c) Impulsar l’elaboració dels projectes de disposicions
generals i d’instruccions.
d) Impulsar, coordinar i dirigir l’execució de les actuacions de personal.
e) Preparar el projecte d’oferta d’ocupació pública, les
bases i les convocatòries de selecció i de provisió de
llocs de treball.
f) Proposar les mesures adequades sobre organització i
personal dirigides a millorar l’eficàcia dels serveis de la
institució.
g) Impulsar i coordinar les accions de formació del personal.
h) Exercir les altres competències que li són assignades
per la normativa vigent o delegades pel síndic o síndica
i totes aquelles en matèria de personal que aquest reglament no atribueixi específicament a altres òrgans.
4.70.05.

2. El Síndic de Greuges pot assignar al seu personal funcions o tasques diferents de les corresponents al lloc de
treball que ocupi, sempre que siguin adequades a la seva
classificació professional i estigui justificat per les necessitats del servei. Aquesta assignació no comporta una
disminució de les retribucions.
3. Els llocs de treball es poden agrupar d’acord amb les
característiques i els requisits per ordenar la selecció, la
promoció professional i la mobilitat.

Article 26. Grups de classificació professional
1. Segons el nivell de titulació que cal per proveir-los, els
llocs de treball s’agrupen de la manera següent:
Grup A, dividit en dos subgrups: A1 i A2. Per accedir
a aquest grup cal un títol universitari de grau. La classificació dels llocs en cada subgrup es fa d’acord amb
el nivell de responsabilitat de les funcions que s’han de
complir i de les característiques de les proves d’accés.
Grup B. Per accedir a aquest grup es requereix estar en
possessió del títol de tècnic superior.
Grup C, dividit en dos subgrups, C1 i C2, segons la titulació exigida per ingressar-hi: per al C1, el de batxillerat
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o tècnic i, per al C2, el de graduat en educació secundària obligatòria.

per al desenvolupament adequat de les funcions pròpies
del lloc.

2. El personal laboral es classifica de conformitat amb
les normes de la Llei de l’Estatut dels treballadors i del
conveni col·lectiu aplicable.

2. Excepcionalment, es pot contractar personal laboral
de caràcter temporal per a l’acompliment de tasques de
caràcter no permanent i esporàdic, sense necessitat de
crear el lloc en la relació de llocs de treball.

Article 27. La relació de llocs de treball
1. La relació de llocs de treball incorpora tots els llocs
de treball de funcionaris de carrera, personal laboral i
personal eventual al servei del Síndic de Greuges, amb el
contingut mínim següent:
a) La denominació i les característiques del lloc.
b) El règim jurídic: funcionari, eventual o laboral.
c) El grup de classificació professional.
d) El sistema de provisió i el d’accés, si escau.
e) Els requisits que han de complir els funcionaris d’una
altra administració o institució pública per accedir a
llocs de treball per mitjà de la convocatòria de provisió
corresponent.
f) Les retribucions complementàries del lloc.
g) La categoria professional, en el cas del personal laboral.
2. Es poden agrupar en un mateix lloc de treball genèric
aquells que tenen les mateixes funcions i el mateix grup
de classificació professional. La relació de llocs de treball ha d’indicar el nombre d’efectius de personal per a
cada un d’aquests llocs.
3. L’assignació del personal a un lloc genèric de diferents
unitats administratives, l’ha de dur a terme la Secretaria
General d’acord amb les necessitats del servei, a excepció dels assessors, que són assignats per l’adjunt o adjunta general.
4. La creació, la modificació i la supressió de llocs de treball s’han de fer mitjançant la relació de llocs de treball.
5. A l’efecte de proveir-los, la titulació específica requerida en la relació de llocs de treball per a determinats
llocs és un requisit indispensable per poder participar en
la convocatòria corresponent, llevat que la mateixa relació n’estableixi un caràcter diferent.

Article 28. Llocs de treball ocupats
per personal laboral

1. Correspon al síndic o síndica aprovar i modificar la
relació de llocs de treball a proposta de la Comissió de
Règim Intern, havent escoltat el Consell de Personal, en
els termes que estableix aquest reglament i després d’haver-ne donat coneixement a l’òrgan del Parlament competent en matèria de personal.
2. Les propostes de modificació de les relacions de llocs
de treball no poden incloure l’amortització, la transformació o la modificació de llocs de treball que estiguin
inclosos en una convocatòria de selecció o procediment
de provisió en curs.

Article 30. Publicitat de la relació de llocs
de treball
1. La relació de llocs de treball s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí
Oficial del Parlament de Catalunya.
2. Les modificacions de la relació de llocs de treball es
fan públiques trimestralment a la pàgina corresponent de
la Intranet del Síndic de Greuges. Així mateix, s’ha de
publicar anualment en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya i en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya la relació íntegra de llocs de treball actualitzada
amb les modificacions que s’hagin produït durant l’any
immediatament anterior.
3. Les modificacions de les relacions de llocs de treball tenen validesa i produeixen efectes administratius i
econòmics a partir del primer dia hàbil del mes següent
d’haver-se aprovat, llevat que l’acord corresponent disposi una altra cosa.

Capítol IV. L’oferta d’ocupació pública
Article 31. Oferta d’ocupació pública

1. Poden ésser ocupats per personal en règim laboral,
d’acord amb la relació de llocs de treball:
a) Els llocs de caràcter no permanent o de caràcter periòdic i discontinu.
b) Els llocs que tenen assignades activitats pròpies
d’oficis.
c) Els llocs de caràcter instrumental per acomplir tasques de conservació i manteniment d’edificis, equips i
instal·lacions, d’arts gràfiques, d’enquestes o de comunicació.
d) Si es tracta de desenvolupar activitats que requereixin uns coneixements específics o tècnics especialitzats
i no hi ha cap cos o escala amb la preparació pertinent
4.70.05.

Article 29. L’aprovació de la relació de llocs
de treball

1. L’oferta d’ocupació pública ha de determinar els llocs
vacants amb dotació pressupostària que es considerin
necessaris per al funcionament adequat dels serveis i
hagin d’ésser proveïts per personal de nou accés dins
l’exercici pressupostari.
2. Per garantir el funcionament adequat dels serveis es
poden aprovar successives ofertes parcials d’ocupació
pública dins el mateix exercici pressupostari.
3. En cada oferta es reserva un mínim del 5% dels llocs
per a persones que acreditin el grau de discapacitat legalment establert, amb la finalitat de poder assolir el 2%
dels efectius de personal. Els candidats han de complir
els requisits que estableix la convocatòria, superar el
procés selectiu i acreditar que la discapacitat no impedeix l’exercici de les funcions del lloc.
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4. L’oferta d’ocupació pública s’ha de publicar en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.

Capítol V. L’adquisició i la pèrdua de la
condició de personal del Síndic de Greuges

Article 35. Els sistemes de selecció
del personal
1. L’ingrés a la funció pública del Síndic de Greuges es fa
mitjançant els sistemes d’oposició, de concurs oposició o
de concurs i, si escau, els cursos de formació que s’estableixin en la convocatòria.
2. En tots els casos s’ha de superar un període de pràctiques
en els termes que estableix l’article 39 d’aquest reglament.

Secció 1a. Adquisició de la condició
de funcionari
Article 32. Requisits per adquirir la condició
de funcionari del Síndic de Greuges
La condició de funcionari del Síndic de Greuges s’adquireix pel compliment successiu dels requisits següents:
a) Haver superat els processos selectius corresponents.
b) Ésser nomenat pel Síndic de Greuges.
c) Jurar o prometre complir les lleis vigents en el compliment de les funcions que li han estat atribuïdes.
d) Prendre possessió del lloc de treball en el termini d’un
mes, d’ençà de la notificació del nomenament.

Secció 2a. La selecció del personal funcionari

3. El sistema general és el concurs oposició. La selecció
per concurs té un caràcter excepcional i consisteix a valorar els mèrits dels aspirants d’acord amb el barem de
mèrits que estableixen les bases de la convocatòria corresponent. Només es pot adquirir la condició de funcionari per concurs en el cas d’accés a llocs singulars o
específics del grup A, tenint en compte les funcions,
les característiques i el nivell tècnic requerits per complir-les i d’acord amb la relació de llocs de treball.

Article 36. Les convocatòries de selecció
del personal
1. El nombre i les característiques dels llocs convocats
es determinen d’acord amb l’oferta d’ocupació pública.
2. Les convocatòries s’han de publicar en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial del
Parlament de Catalunya.

Article 37. Els òrgans de selecció

Article 33. Els principis de selecció
del personal
1. El Síndic de Greuges selecciona el seu personal per
proveir les vacants de la relació de llocs de treball, amb
criteris d’objectivitat, de conformitat amb els principis
constitucionals d’igualtat, de mèrit i de capacitat dels
candidats, i mitjançant convocatòria pública.
2. En els processos de selecció del personal s’ha de tenir en compte especialment l’adequació del sistema selectiu al contingut dels llocs de treball que s’han de cobrir, de manera que s’analitzin l’experiència i els mèrits
dels aspirants i llur idoneïtat i capacitat per a l’exercici
de les funcions que se’ls puguin encomanar. En aquests
processos s’ha d’acreditar el coneixement de la llengua
catalana, tant en l’expressió oral com en l’escrita.
3. En els procediments selectius es poden incloure valoracions sobre els coneixements, les habilitats i l’experiència dels aspirants, entrevistes, proves pràctiques,
tests psicotècnics o professionals o altres instruments
que col·laborin en la fixació objectiva dels mèrits, les
capacitats i la idoneïtat dels aspirants en relació amb el
compliment de les funcions dels llocs de treball que hagin d’ocupar.

1. Els tribunals de selecció són integrats per cinc membres funcionaris designats pel síndic o síndica, un dels
quals n’és el president i un altre actua com a secretari.
Un altre d’aquests membres ha d’ésser un funcionari
designat pel síndic o síndica, per raó de la seva especialització, d’entre tres funcionaris proposats pel Consell
de Personal. Aquest funcionari no pot ésser membre del
Consell de Personal.
2. Els membres del tribunal de selecció han de complir els principis d’imparcialitat i de professionalitat. A
aquest efecte, poden ésser designats vocals el personal
del Síndic de Greuges o d’altres institucions públiques.
Un dels vocals pot ésser un professional especialitzat en
selecció de personal.
3. Quan així ho estableixin les bases de la convocatòria,
els tribunals poden disposar la incorporació d’assessors
especialistes per a totes o algunes de les proves. Aquests
assessors tenen veu, però no vot.
4. L’acord de nomenament del tribunal ha d’incloure els
membres titulars i els suplents. Aquests darrers han d’ésser nomenats pel mateix procediment seguit per al nomenament dels membres titulars.
5. Els tribunals requereixen, per funcionar, la presència,
com a mínim, de la meitat més un de llurs membres.

Article 34. Requisits per participar
en les convocatòries
1. Per poder participar en els processos selectius cal
complir els requisits que estableix amb caràcter general
la legislació de funció pública.
2. Es poden exigir altres requisits específics que tinguin
una relació objectiva i proporcionada amb les funcions
assumides i les tasques que s’han d’acomplir.
4.70.05.

Núm. 6

6. Si hi ha empat en les resolucions del tribunal, es resol
pel vot de qualitat de la presidència.

Article 38. Col·laboració amb l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya
El Síndic de Greuges pot establir un conveni de col·
laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Ca-
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talunya, com a organisme de l’Administració de la Generalitat de Catalunya especialitzat en matèria de selecció,
sobre la participació de personal designat per aquesta en
els òrgans de selecció i d’assessorament en aquesta matèria.

Article 39. Període de pràctiques
1. Els candidats que superin el procés selectiu, tant del
torn lliure com del de promoció interna, han de superar
un període de pràctiques de tres mesos en el lloc de treball al qual siguin adscrits.
2. Quan per causa justificada, el funcionari en pràctiques
no pugui exercir les seves funcions durant un període superior a quinze dies consecutius, es prorroga el període
de pràctiques pel temps corresponent.
3. El responsable de la unitat al qual és adscrit el funcionari en pràctiques ha d’elaborar un informe sobre les
seves aptituds per complir les funcions pròpies del seu
lloc, el seu rendiment i l’actitud en el servei. Quinze dies
abans del termini de finiment del període de pràctiques,
s’ha de comunicar a la persona interessada, que hi pot
formular al·legacions en el termini de cinc dies.

Núm. 6

d’aquests. Els ascensos han d’ésser consecutius amb caràcter general, llevat dels casos excepcionals en què s’estableixi una altra possibilitat.
2. S’ha de valorar la trajectòria i l’actuació professional,
la qualitat dels treballs realitzats, els coneixements adquirits i el resultat de l’avaluació de l’acompliment. S’hi
poden incloure, així mateix, altres mèrits i aptituds per
raó de l’especificitat de la funció exercida i l’experiència
adquirida.
3. La Secretaria General, seguint les indicacions del síndic o síndica, ha d’adoptar les mesures necessàries per
fomentar la participació del personal del Síndic de Greuges en la carrera administrativa.
4. La carrera horitzontal s’ha de desenvolupar d’acord
amb la normativa aplicable.

Secció 4a. Pèrdua de la condició de funcionari
Article 43. La pèrdua de la condició de
funcionari del Síndic de Greuges
La condició de funcionari del Síndic de Greuges es perd:

4. L’informe i, si s’escauen, les al·legacions es traslladen
al tribunal de selecció, que els supervisa i fa la proposta
favorable o desfavorable al nomenament com a funcionari de carrera.

a) Per renúncia escrita de la persona interessada.

5. Els funcionaris interins i el personal laboral temporal
del Síndic de Greuges, amb un període de prestació de
serveis superior a sis mesos, que superin un procés de selecció per al lloc que ocupen amb aquesta condició estan
exempts del període de pràctiques.

c) Per pena principal o accessòria d’inhabilitació absoluta o especial per a un càrrec públic.

Article 40. Nomenament de funcionaris

e) Per jubilació forçosa o voluntària.

Els qui superin el procés selectiu, inclòs el període de
pràctiques, són proposats pel tribunal de selecció al
síndic o síndica perquè siguin nomenats funcionaris.
Les persones aspirants nomenades funcionàries disposen d’un termini de trenta dies, des que se’ls notifica el
nomenament, per prendre possessió del lloc de treball.
L’acte de presa de possessió s’acredita mitjançant l’acta
o la diligència pertinent, la data de la qual fixa l’inici del
còmput de tots els drets i els deures com a funcionari.

Article 44. La jubilació del personal
del Síndic de Greuges

Secció 3a. La promoció interna del personal
al servei del Síndic de Greuges
Article 41. La promoció interna
1. Per facilitar la promoció interna, en cada convocatòria
s’han de reservar del 20% al 50% de les places convocades als funcionaris del Síndic de Greuges que compleixin els requisits de titulació.
2. Si es convoquen menys de tres places i cap d’aquestes
no és reservada als funcionaris del Síndic de Greuges, la
proporcionalitat s’ha de respectar amb relació a futures
convocatòries.

Article 42. Carrera horitzontal del personal
1. S’ha d’articular un sistema de graus, categories o
esglaons d’ascens i fixar la remuneració en cadascun
4.70.05.

b) Com a conseqüència d’una sanció disciplinària que
comporti la separació del servei.

d) Per pèrdua de la ciutadania espanyola, llevat del cas
en què la nacionalitat no sigui un requisit per exercir les
funcions assignades.

1. La jubilació forçosa del funcionari es declara d’ofici
quan compleix l’edat determinada per la legislació general de funció pública.
2. El treballador pot sol·licitar la pròrroga en el servei
actiu en els casos que assenyala la normativa, amb els
requisits i en les condicions establerts amb caràcter general en la legislació de funció pública.
3. La jubilació forçosa es pot declarar també d’ofici o a
petició de la persona interessada, amb la instrucció prèvia de l’expedient corresponent, quan aquest es troba en
situació d’incapacitat permanent per acomplir les seves
tasques o en un estat d’inutilitat física o de debilitació
de les facultats que li impedeix d’exercir correctament
les seves funcions. En aquest cas, cal atenir-se al que
determina el sistema de previsió social que li sigui aplicable.
4. El treballador pot sol·licitar la jubilació voluntària o
parcial, que es concedeix si es compleixen els requisits i
les condicions que estableix el règim de seguretat social
que li sigui aplicable.
5. Un cop se’n faci el desplegament legal, el personal
que es jubili anticipadament i que tingui seixanta anys
complerts pot gaudir d’una prima que és proposada per
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acord de la mesa de negociació i autoritzada pel síndic
o síndica.

Secció 6a. Selecció del personal laboral
Article 47. Procés de selecció del personal
laboral

Secció 5a. La selecció i el cessament dels
funcionaris interins
Article 45. Selecció dels funcionaris interins
1. La Secretaria General pot confeccionar una relació d’aspirants amb els candidats que no hagin superat el procés
selectiu corresponent, però que hagin superat tots o algun
dels exercicis, respectant el nombre de proves aprovades
i les puntuacions obtingudes. Aquesta relació és pública.
En aquest cas, el nomenament del funcionari interí
s’efectua respectant l’ordre de les relacions, comunicant-ho de manera fefaent a cada interessat. Aquest
disposa del termini de tres dies naturals a partir de la
comunicació per acceptar la proposta de nomenament,
entenent que si no ho fa hi renuncia.
Les relacions són vàlides fins a la realització d’un nou
procés selectiu.
2. La selecció del funcionari interí, quan no s’hagi pogut
dur a terme segons l’apartat anterior, s’efectua pel sistema de concurs, en què s’han de garantir els principis
d’igualtat, de mèrit, de capacitat i de publicitat.
3. Els candidats que no siguin seleccionats integren una
relació per a la provisió de noves vacants. Aquesta relació funciona d’acord amb les regles establertes en l’apartat anterior.
4. No obstant el que disposa els apartats anteriors, excepcionalment, per raons d’urgència, o quan es tracti de
llocs de treball singulars de caràcter tècnic especialitzat
o de llocs de treball que es proveeixen per lliure designació, es pot nomenar directament funcionària interina
una persona que compleixi els requisits que estableix la
relació de llocs de treball.
5. Quan les funcions i el contingut dels llocs que cal proveir ho requereixin, es pot exigir la realització d’una entrevista o d’una prova pràctica.

Article 46. Cessament dels funcionaris
interins
El funcionari interí perd la seva condició per alguna de
les causes següents:
a) Quan es consideri que no calen els seus serveis perquè
han desaparegut les raons d’urgència que en van motivar
el nomenament.
b) Quan el lloc de treball al qual ha estat adscrit és proveït per un funcionari.
c) Quan ha transcorregut el temps especificat en el nomenament o en cas de renúncia.
d) Quan s’extingeix el dret a la reserva del lloc de treball
del funcionari substituït.
e) Quan per causes objectives s’ha amortitzat el lloc de
treball.
f) Quan, un cop instruït un expedient disciplinari, s’acorda deixar sense efecte el nomenament.
4.70.05.
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1. El personal laboral fix se selecciona en convocatòria
pública i pel sistema de concurs oposició. En tots els casos es requereix la realització d’una entrevista i d’una
prova pràctica.
2. El personal laboral temporal se selecciona pel sistema
de concurs. Es pot requerir la realització d’una entrevista
o d’una prova pràctica quan es consideri adequat a les
funcions del lloc de treball.
3. Els estrangers que compleixin els requisits per accedir a la funció pública i els que tinguin residència legal
a Espanya poden accedir als llocs de personal laboral
del Síndic de Greuges en les mateixes condicions que els
espanyols.

Capítol VI. La mobilitat i la provisió de llocs
de treball
Article 48. Els sistemes de provisió
1. La provisió definitiva de llocs de treball del Síndic de
Greuges reservats a funcionaris es fa pels sistemes de
concurs i de lliure designació, en convocatòria pública
i d’acord amb els principis d’igualtat, de mèrit i de capacitat, de conformitat amb el que disposa la relació de
llocs de treball. S’exceptuen de la provisió per aquests
sistemes els llocs de treball base que, segons la relació de
llocs de treball, es proveeixen per adscripció inicial dels
funcionaris de nou ingrés que han superat el procés de
selecció corresponent.
2. Sens perjudici del que estableix l’apartat anterior, el
Síndic de Greuges pot aplicar els sistemes que regula el
reglament de provisió de llocs de treball de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 49. Concurs
1. El sistema ordinari per proveir els llocs de treball és
el concurs, que ha d’ésser convocat pel síndic o síndica. La convocatòria ha d’establir els requisits exigits
per participar-hi i els mèrits i les capacitats que s’han
de tenir en compte, a fi de determinar la idoneïtat dels
aspirants, atenent especialment els requisits exigibles
segons les característiques de cada lloc de treball. En
aquest sentit, també s’han de valorar, amb relació al
lloc de treball que cal proveir, el treball acomplert, els
cursos de formació i perfeccionament, l’antiguitat, les
titulacions acadèmiques i el nivell de coneixement de la
llengua catalana.
2. En els concursos, per avaluar la idoneïtat, les habilitats, els coneixements i la capacitat d’adaptació dels
aspirants al lloc convocat, també es pot establir que es
facin entrevistes i tests professionals, que s’elaborin memòries o que es valorin informes d’avaluació, o altres
sistemes anàlegs.
3. Els concursos poden ésser generals o específics.
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Article 50. Lliure designació
1. Es proveeixen per lliure designació els llocs de treball
que, d’acord amb la regulació d’aquest reglament, s’han
de proveir per aquest sistema i els llocs que, per raó de
la confiança, del caràcter directiu o de la responsabilitat
especial, es determinin en la relació de llocs de treball.
2. Tant la convocatòria dels llocs de treball que s’han de
proveir per lliure designació, com el nomenament corresponent són competència del síndic o síndica.
3. La Secretaria General, a proposta del responsable de
l’àrea a la qual estigui adscrit el lloc de treball que cal
proveir, ha d’emetre un informe previ al nomenament pel
síndic o síndica.

Article 51. Publicitat de les convocatòries
1. Les convocatòries de concurs i de lliure designació i
llur resolució s’han de publicar en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial del Parlament.
2. Les persones interessades han de presentar la sol·li
citud en el termini de quinze dies hàbils.

Article 52. Drets dels funcionaris d’altres
administracions o institucions públiques
Els funcionaris d’altres administracions o institucions
públiques que prestin serveis al Síndic de Greuges poden participar en les convocatòries de provisió de llocs
de treball en igualtat de condicions que els funcionaris
propis de la institució, però no poden participar en les
convocatòries de selecció per promoció interna.

Article 53. La comissió d’avaluació
1. El desenvolupament del procés de provisió de llocs de
treball i la valoració dels mèrits i de les capacitats dels
candidats corresponen a la comissió d’avaluació.
2. La comissió d’avaluació, designada pel síndic o síndica, és integrada per un nombre senar de funcionaris que
presten els serveis a la institució; la convocatòria n’ha
de designar els titulars i els suplents i, entre ells, el qui
n’exerceix la presidència i el qui n’exerceix la secretaria. Un dels membres ha d’ésser un funcionari designat
d’entre tres funcionaris proposats pel Consell de Personal, per raó de la seva especialització, tenint en compte
els llocs que cal proveir. Aquest funcionari no pot ésser
membre del Consell de Personal.

6. La comissió pot designar l’assessorament d’experts en
selecció de personal o en relació amb les funcions del
lloc que s’ha de proveir.

Article 54. La mobilitat interadministrativa
1. Els funcionaris d’altres administracions o institucions
públiques que compleixin els requisits establerts en la
relació de llocs de treball poden participar en les convocatòries de provisió de llocs de treball del Síndic de
Greuges, ja sigui pel sistema de concurs o pel de lliure
designació.
2. Els funcionaris d’altres administracions que accedeixen a llocs de treball del Síndic de Greuges mitjançant
convocatòries de provisió tenen els mateixos drets i deures que la resta de funcionaris del Síndic, però no s’integren en la funció pública d’aquest.

Article 55. El reingrés al servei actiu
1. El reingrés al servei actiu dels funcionaris excedents
voluntaris i suspesos que no tenen reserva de plaça o de
destinació s’efectua amb motiu de vacant.
2. Si en el moment que un funcionari excedent voluntari notifica que desitja reincorporar-se al servei actiu
del Síndic de Greuges no hi ha cap vacant del seu grup
en la plantilla, ha d’esperar que es produeixi la vacant.
Un cop produïda la vacant, l’excedent voluntari s’ha
d’incorporar al servei actiu del Síndic de Greuges en
el termini de dos mesos a comptar des que en rep la
notificació.
3. Si un funcionari en situació d’excedència voluntària
desitja reincorporar-se al servei actiu i la plaça que havia
ocupat no té dotació pressupostària pel fet d’ésser única i d’haver estat amortitzada, té dret, una sola vegada,
a ocupar una plaça vacant de la plantilla que es correspongui amb la titulació que se li va exigir per ingressar
al servei del Síndic de Greuges. La Comissió de Règim
Intern ha de determinar quines són les places a les quals
pot sol·licitar la reincorporació.
4. Als funcionaris procedents de suspensió se’ls atribueix provisionalment un lloc de treball, d’acord amb el
grup que els correspon, d’entre els llocs que es troben vacants en el moment que s’han de reincorporar al servei.

Capítol VII. Drets i deures del personal
del Síndic de Greuges

3. La comissió d’avaluació requereix, per poder actuar adequadament, la presència de la majoria dels seus
membres, titulars o suplents.

Secció 1a. Drets i deures, situacions
administratives i règim disciplinari

4. Els membres de la comissió d’avaluació han de tenir la
idoneïtat i la imparcialitat necessàries per al compliment
de llurs funcions i han de basar llurs decisions i apreciacions en criteris tècnics.

Article 56. Aplicació del règim
dels funcionaris de l’Administració
de la Generalitat

5. La idoneïtat comporta tenir coneixements del contingut funcional del lloc de treball que s’ha de proveir. Els
membres han de pertànyer a grups de classificació professional de nivell igual o superior a la del lloc de treball
que s’ha de proveir.
4.70.05.
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El règim del personal del Síndic de Greuges, pel que fa
a les situacions administratives, els drets, els deures i les
responsabilitats i el règim disciplinari, és el que s’estableix en cada moment per als funcionaris de l’Administració de la Generalitat amb les especificitats que regula
aquest reglament.
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Article 57. Formació continuada
1. La formació, que es configura com un dret inalienable
dels empleats públics, ha d’afavorir-ne el desenvolupament professional i personal, i ha d’esdevenir alhora un
mitjà per a l’assoliment dels objectius de l’organització.
2. Els empleats públics tenen dret a un mínim de quaranta hores anuals de formació. Amb la finalitat de fer
efectiu aquest dret, el Síndic de Greuges ha d’habilitar
els mecanismes adequats.

Secció 2a. Jornada, horari i vacances

optar, sempre que sigui possible segons les necessitats
del servei, per compactar les hores que corresponguin de
reducció de jornada en jornades consecutives senceres.
El període de compactació ha d’ésser el que correspongui proporcionalment segons l’horari de la jornada de
treball.
b) Reducció de jornada d’un terç o de la meitat o amb
dret al 80% o al 60% de les retribucions. Els treballadors
als quals s’aplica aquest reglament poden gaudir d’una
reducció d’un terç o de la meitat de la jornada de treball,
amb la percepció del 80% o del 60% de la retribució,
respectivament, en els supòsits següents:
a. Per tenir cura d’un fill o filla menor de sis anys, sempre que se’n tingui la guarda legal.

Article 58. Jornada i horari de treball
1. El síndic o síndica aprova la jornada de treball, tant
l’ordinària com l’específica de determinats llocs o unitats, el seu repartiment setmanal i l’horari de treball, a
proposta de la Comissió de Règim Intern i un cop escoltat el Consell de Personal.
2. La jornada ordinària de treball del personal del Síndic
de Greuges és de trenta-set hores i trenta minuts en còmput setmanal. En el període comprès entre l’1 de juny i el
15 de setembre, ambdós inclosos, la jornada ordinària és
de trenta-cinc hores en còmput setmanal.
3. El síndic o síndica pot autoritzar perllongar la jornada a quaranta hores setmanals per raons del servei i, en
jornada reduïda d’estiu, a trenta-set i hores mitja, a petició del personal i amb l’informe previ favorable de la
Secretaria General i l’increment de les retribucions corresponent.
4. La jornada de treball pot ésser a temps complet o a
temps parcial. Es negociaran amb el Consell de Personal
fórmules de flexibilització horària en el marc de l’acord
de condicions de treball.

Article 59. Reduccions de la jornada
de treball
1. Requisits per concedir reduccions de la jornada de treball
a) Les reduccions de jornada establertes són incompatibles amb l’autorització de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al finiment del termini de la reducció.
b) No es pot concedir la reducció de jornada a dues
persones pel mateix fet causant, llevat que l’exerceixin
d’una manera alternativa i sense que el termini global
superi l’establert com a màxim.
2. El personal del Síndic de Greuges té dret a la reducció
de jornada de treball en els supòsits següents:
a) Reducció de com a màxim un terç de la jornada de
treball amb la percepció de les retribucions íntegres per
tenir cura d’un fill o filla, sempre que en tingui la guarda
legal i que l’altre progenitor treballi. La reducció de jornada regulada per aquest article té una durada màxima
d’un any a partir del finiment del permís per maternitat o
del permís per adopció o acolliment.
El percentatge de reducció de jornada no és ampliable en
el cas de part, adopció o acolliment múltiple ni per cap
altre supòsit. Això no obstant, la persona afectada pot
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b. Per tenir cura d’una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap activitat retribuïda,
sempre que se’n tingui la guarda legal.
c. Per tenir a càrrec un familiar, fins al segon grau de
consanguinitat o afinitat, amb una incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau
de dependència que li impedeix ésser autònom, o que requereix dedicació o atenció especial.
d. Les víctimes de la violència de gènere, per fer efectiva
llur protecció o llur dret a l’assistència social íntegra.
c) A partir dels seixanta anys el personal té dret a la reducció d’un terç de la jornada amb la percepció del 75%
de les retribucions.
d) Per raons de guarda legal, quan el funcionari tingui
la cura directa d’un menor de dotze anys, d’una persona gran que requereixi una dedicació especial, o d’una
persona amb discapacitat que no desenvolupi cap activitat retribuïda, té dret a la reducció de la jornada laboral,
amb les disminucions de les retribucions corresponents.
3. Reducció de la jornada de treball per interès particular. La reducció de la jornada de treball es concedeix
també per interès particular del personal del Síndic de
Greuges. En aquest cas, la concessió pot restar condicionada a la possibilitat de combinar diverses reduccions
individuals de manera que aquesta combinació permeti
de suplir amb el personal necessari les parts de jornada
no treballades.
4. La concessió de la reducció de jornada resta condicionada, amb caràcter general, a les necessitats del servei,
amb el vistiplau de la Secretaria General, llevat que la
reducció sol·licitada sigui de mitja jornada o que es demani per raó de salut o per guarda legal i per tenir cura
de persones en situació de dependència.

Article 60. Vacances
1. El personal té dret a gaudir d’unes vacances anuals
retribuïdes de vint-i-tres dies hàbils o dels dies que en
proporció li correspongui si el temps realment treballat
és menor.
2. Les vacances s’han de concentrar preferentment en
el període d’estiu, si bé se’n poden autoritzar en altres
períodes de l’any. El gaudiment en altres moments se subordina a les necessitats del servei i requereix una autorització específica.
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3. La Secretaria General ha de fixar el calendari per gaudir-les amb una antelació mínima de dos mesos abans
que s’iniciïn.

Article 61. Premi de vinculació

Núm. 6

a) L’excedència voluntària per al manteniment de la convivència es pot sol·licitar per una durada mínima de dos
anys i màxima de quinze anys, si el cònjuge o el convivent ha de residir en un altre municipi perquè hi ha
obtingut un lloc de treball estable.

El personal en situació de servei actiu que compleixi
vint-i-cinc anys de treball efectiu al Síndic de Greuges té
dret a rebre, per una sola vegada, un premi de vinculació,
que es concreta en l’acord de condicions de treball.

b) El període d’excedència no computa als efectes de triennis, de grau personal i de drets passius, ni comporta la
reserva de la destinació.

Secció 3a. Excedències

4. Excedència voluntària per violència de gènere

Article 62. Excedències

a) L’excedència voluntària per violència de gènere s’atorga a les víctimes de la violència de gènere pel temps que
sol·licitin.

El personal del Síndic de Greuges gaudeix de les situacions d’excedència següents amb les durades i els períodes
que es determinen:
1. Excedència voluntària per tenir cura d’un fill o filla
a) L’excedència voluntària per tenir cura d’un fill o filla
es pot sol·licitar en qualsevol moment a partir del naixement o de la sentència o la resolució judicial de constitució de l’adopció o l’acolliment.
b) Aquesta excedència té una durada màxima de tres
anys, a comptar de la data del naixement o de la sentència o la resolució judicial en el cas d’acolliment o adopció.
c) El període d’excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació del grau personal
i del sistema de previsió o drets passius. Així mateix,
durant tot el període d’excedència la persona afectada té
dret a la reserva del lloc de treball amb destinació definitiva. No obstant això, si la persona afectada ocupa un
lloc de treball amb destinació provisional, conserva els
drets generals sobre aquest fins al cessament o fins al
moment en què es resolgui la convocatòria de provisió
corresponent.
2. Excedència voluntària per tenir cura de familiars
a) L’excedència voluntària per tenir cura de familiars es
pot sol·licitar per tenir cura d’un familiar fins al segon
grau de consanguinitat o afinitat inclòs, amb la condició
que no es pugui valer i que no pugui exercir cap activitat
retribuïda.
b) Aquesta excedència pot ésser atorgada per un període
mínim de tres mesos i màxim de tres anys. El període
concret d’excedència és determinat segons l’acreditació
del grau de dependència i la durada estimada d’aquesta.
c) El període d’excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, de consolidació del grau personal
i del sistema de previsió o drets passius. Així mateix,
durant tot el període d’excedència la persona afectada té
dret a la reserva del lloc de treball amb destinació definitiva. No obstant això, si la persona afectada ocupa un
lloc de treball amb destinació provisional, conserva els
drets generals sobre aquest fins al cessament o fins al
moment en què es resolgui la convocatòria de provisió
corresponent.
3. Excedència voluntària per al manteniment de la convivència
4.70.05.

c) Els funcionaris interins no tenen dret a aquesta excedència.

b) El període d’excedència computa als efectes del reconeixement de triennis, de consolidació del grau personal
i del sistema de previsió o drets passius i comporta la
reserva del mateix lloc de treball durant sis mesos, sens
perjudici que es pugui ampliar aquest termini, d’acord
amb el que disposa la normativa sobre violència de gènere.
5. Excedència voluntària per interès particular
Per sol·licitar aquesta excedència, cal haver prestat serveis de funcionari al Síndic de Greuges durant els cinc
anys immediatament anteriors a la sol·licitud i no es pot
romandre en aquesta situació menys de dos anys. El període de permanència en aquesta situació no és computable als efectes de triennis, ni de drets passius.
6. Excedència voluntària per incompatibilitats
Es concedeix si els funcionaris públics es troben en situació de servei actiu en un altre cos o una altra escala
de qualsevol de les administracions públiques o passen
a prestar serveis en organismes o entitats del sector públic, sempre que no els correspongui de quedar en una
altra situació i llevat que hagin obtingut l’autorització
pertinent de compatibilitat, d’acord amb la legislació
d’incompatibilitats. L’òrgan competent pot concedir automàticament i d’ofici aquest tipus d’excedència.

Secció 4a. Permisos
Article 63. Permisos de caràcter general
1. El personal al servei del Síndic del Greuges gaudeix
dels permisos següents:
a) Per fer estudis sobre matèries directament relacionades amb el lloc de treball, sempre que hi hagi un informe
favorable de la Secretaria General, amb l’autorització del
síndic o síndica. Només si aquest permís es concedeix
per interès propi del Síndic de Greuges, la persona que
ho ha demanat té dret a percebre totes les retribucions.
L’apreciació d’aquest interès correspon al síndic o síndica.
b) Per assumptes propis, sense cap retribució, la durada
acumulada de les quals no pot excedir en cap cas els sis
mesos cada dos anys. La concessió d’aquest permís s’ha
de subordinar a les necessitats del Síndic de Greuges i
cal sol·licitar-ho amb un mes d’antelació.
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c) Per rebre assistència mèdica, el temps indispensable
degudament justificat amb la presentació de comprovant.
d) Per complir funcions sindicals o de representació del
personal en els termes que estableix la legislació vigent.
e) Per traslladar-se de domicili dins de la mateixa localitat, un dia. Si el trasllat comporta canvi de localitat, fins
a quatre dies.
f) Per exàmens en centres oficials, un dia, i per altres
proves d’avaluació i alliberadores als centres esmentats,
el temps indispensable per fer-les.
g) Per deures inexcusables de caràcter públic o personal,
durant el temps indispensable per complir-los.
h) Per acompanyar els pares, el cònjuge o la parella de
fet a rebre assistència mèdica, quan per raó de les condicions físiques o psíquiques no tinguin autonomia per
anar-hi sense acompanyant amb un màxim de vuit visites l’any.
i) Per assistir a entrevistes escolars i visites mèdiques,
el temps indispensable fins a un màxim de cinc visites
l’any per fill.
j) Es pot disposar de deu dies (setanta-cinc hores) de permís l’any, com a màxim, o els que corresponguin en proporció al temps treballat durant l’any, per assumptes personals sense justificació. La concessió d’aquestes hores
de permís per la Secretaria General és subordinada a les
necessitats de la institució amb el vistiplau dels adjunts o
els directors d’àrea respectius. En tots els casos, cal garantir que s’assumiran sense dany per a terceres persones
o per a la institució les tasques del treballador al qual es
concedeix el permís. La totalitat d’aquests dies (deu) en
cap cas es pot acumular als dies de vacances anuals.
k) El personal que hagi complert el sisè trienni, un dels
quals hagi vençut treballant a la institució, té dret a gaudir de dos dies addicionals d’assumptes personals. El
permís s’incrementa en un dia per cada trienni complert
a partir del vuitè, a comptar de l’endemà del compliment
del trienni.
2. Els funcionaris interins no poden gaudir de les llicències per fer estudis relacionats amb el lloc de treball ni
de les llicències per assumptes propis recollits en les lletres a i b de l’apartat anterior.

Article 64. Permisos per a la conciliació de la
vida personal, familiar i laboral
1. Els permisos que regula aquest article són retribuïts, llevat del permís a què fa referència la lletra j de l’apartat 3.
2. No es pot concedir un mateix tipus de permís a dues
persones pel mateix fet causant, llevat que l’exerceixin
d’una manera alternativa i que el termini global no superi
l’establert com a màxim per a cada tipus de permís, a excepció del que disposen les lletres b, f, h i n de l’apartat 3.
3. El personal al servei del Síndic de Greuges gaudeix
dels permisos següents per conciliar la vida personal,
familiar i laboral:
a) Permís per matrimoni. El permís per raó de matrimoni o per inici de convivència, en el cas de les unions
estables de parella, té una durada de quinze dies naturals
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consecutius. Els cònjuges o convivents en poden gaudir
dins el termini d’un any a comptar de la data del casament o de l’inici de la convivència.
b) Permís per mort i per accident, hospitalització o malaltia greus d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Té una durada de dos dies laborables
i és ampliable a quatre dies si el fet es produeix en un
municipi diferent del municipi del lloc de treball. Excepcionalment i per motius degudament justificats, es pot
ampliar el permís fins a sis dies laborables.
c) Permís per maternitat. El permís per maternitat té
una durada de setze setmanes ininterrompudes, que són
ampliables, en els casos de part, d’acolliment o adopció
múltiple, a dues setmanes més per cada fill o filla a partir
del segon i en pot gaudir qualsevol dels dos progenitors.
El pare, sempre que tingui la guarda legal del fill o filla,
pot fer ús de tot el permís de maternitat, o de la part que
en resti, en el cas de mort o malaltia incapacitant de la
mare o en el cas de guarda legal exclusiva.
En el cas de filiació biològica, el període de permís pot
començar abans o immediatament després del part. Les
sis primeres setmanes posteriors al part són de descans
obligatori per a la mare.
En el cas d’adopció o acolliment, el període de permís per
maternitat computa a partir de la sentència judicial o la resolució administrativa. Si es tracta d’una adopció internacional, el permís pot començar fins a sis setmanes abans.
La persona que gaudeix del permís per maternitat ho pot
fer a temps parcial, d’una manera ininterrompuda. La
manera en què es distribueix el temps de permís requereix l’acord previ entre la persona afectada i la Secretaria
General per a la concessió del permís. En el cas de filiació biològica, la mare pot gaudir del permís a temps parcial només a partir de la sisena setmana posterior al part.
El permís per maternitat a temps parcial és incompatible
amb els permisos per lactància o per fills prematurs i
amb la reducció de jornada per guarda legal.
El progenitor que gaudeix del permís per maternitat pot
optar perquè l’altre progenitor gaudeixi d’una part determinada i ininterrompuda d’aquest permís. El permís es
distribueix a opció del progenitor que gaudeix de la primera part del permís. Els progenitors poden gaudir de la
compartició del permís d’una manera simultània o successiva, sense superar les setze setmanes o el temps que
correspongui en els casos de part, acolliment o adopció
múltiple. En el cas de la filiació biològica, si s’opta per
gaudir de la segona part del permís successivament al de
la mare, només es pot fer a partir de la sisena setmana
posterior al part i sempre que, en el moment de fer-se
efectiva aquesta opció, la incorporació de la mare al treball no comporti un risc per a la seva salut.
L’opció exercida per un progenitor en iniciar-se el període de permís per maternitat en favor de l’altre progenitor,
a fi que aquest gaudeixi d’una part del permís, pot ésser
revocada en qualsevol moment per aquell si s’esdevenen
fets que fan inviable l’aplicació d’aquesta opció, com ara
l’absència, la malaltia o l’accident, o també l’abandonament de la família, la violència o altres causes equivalents, llevat que aquests tres darrers casos siguin imputables al primer progenitor.
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d) Permís per naixement, adopció o acolliment. El progenitor que no gaudeix del permís per maternitat té dret
a un permís de cinc dies laborables consecutius dins els
deu dies següents a la data de naixement, o a l’arribada
del menor o la menor adoptat o acollit a la llar familiar
en el cas d’adopció o acolliment. En el cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada del permís s’amplia
a deu dies si es tracta de dos fills i a quinze dies si en són
tres o més.
e) Permís per atendre fills prematurs. En el cas de naixement d’un fill prematur i en els casos en què, per
qualsevol altra causa, hagi de romandre hospitalitzat a
continuació del part, el permís per part s’amplia en tants
dies com duri l’hospitalització, amb un màxim de tretze
setmanes addicionals. Aquesta ampliació s’inicia en el
moment del finiment de la setzena setmana posterior al
part.
f) Permís de paternitat pel naixement, l’acolliment o
l’adopció d’un fill o filla. El progenitor o progenitora,
sens perjudici del dret al permís per maternitat, té dret a
un permís de paternitat de quatre setmanes consecutives.
El progenitor o progenitora pot gaudir d’aquest permís
durant el període comprès des del finiment del permís
per naixement del fill o filla, des de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o a partir de la
decisió administrativa o judicial d’acolliment, i fins que
fineixi el permís per maternitat, o també immediatament
després del finiment d’aquest permís.
El progenitor o progenitora d’una família monoparental,
si té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot
gaudir del permís de paternitat a continuació del de maternitat.
g) Permís per lactància. El permís per lactància és d’una
hora diària d’absència del lloc de treball, la qual es pot
dividir en dues fraccions de trenta minuts. En els casos
de part, d’adopció o d’acolliment múltiple el permís és
de dues hores diàries, les quals es poden dividir en dues
fraccions d’una hora. El període del permís s’inicia un
cop finit el permís per maternitat i té una durada màxima
de vint setmanes.
A petició de la persona interessada, les hores del permís
de lactància es poden compactar per gaudir-ne en jornades senceres de treball, consecutives o repartides per
setmanes, sense alterar el moment d’inici del període de
permís i tenint en compte les necessitats del servei.
h) Permís per atendre fills discapacitats. Els progenitors
amb fills discapacitats tenen dret conjuntament a permisos d’absència del lloc de treball per poder assistir a reunions o visites als centres educatius especials o sanitaris
on rebin suport. Així mateix, tenen dret a dues hores de
flexibilitat horària diària per poder conciliar els horaris
dels centres d’educació especial o dels altres centres on
el fill o filla discapacitat rep atenció.
i) Permís prenatal. Les dones embarassades tenen dret
a absentar-se del lloc de treball per assistir a exàmens
prenatals i a tècniques de preparació per al part, durant
el temps necessari per dur a terme aquestes pràctiques,
amb la justificació prèvia de la necessitat de fer-ho dins
la jornada de treball.
4.70.05.
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Les parelles que opten per l’adopció o l’acolliment permanent o preadoptiu tenen dret a absentar-se del lloc
de treball per dur a terme els tràmits administratius requerits per l’administració competent fets a Catalunya,
durant el temps necessari, amb la justificació prèvia que
s’han de fer dins la jornada de treball.
j) Permís sense retribució per atendre un familiar. Es
poden concedir permisos sense retribució per atendre
un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat per un període mínim de deu dies i màxim de tres
mesos, prorrogable, excepcionalment, fins a tres mesos
més. Aquest permís és incompatible amb l’autorització
de compatibilitat, que resta suspesa d’ofici fins al finiment del permís.
k) Permís per raó de violència de gènere. Les víctimes
de situacions de violència de gènere que, per aquest motiu, s’hagin d’absentar del lloc de treball tenen dret que
aquestes faltes d’assistència es considerin justificades
d’acord amb el que determinin els serveis socials, policials o de salut corresponents. Així mateix, tenen dret
a les hores de flexibilitat horària que, d’acord amb cada
situació concreta, siguin necessàries per a llur protecció
o assistència social.
l) Permís per rebre tractament en els supòsits de discapacitat legalment reconeguda. El personal amb alguna discapacitat legalment reconeguda que, per aquest motiu,
hagi de rebre tractament en centres públics o privats té
dret a un permís d’absència del lloc de treball per poder
fer efectiu el tractament. El temps del permís és equivalent al temps que hi ha de dedicar. Per gaudir d’aquest
permís cal un informe del servei mèdic corresponent que
justifiqui la necessitat del tractament, la periodicitat o la
durada aproximada i la necessitat que es dugui a terme
en l’horari laboral.
m) Permís de flexibilitat horària recuperable. Es poden
autoritzar permisos d’absència del lloc de treball d’un
mínim d’una hora fins a un màxim de set hores per a visites o proves mèdiques d’ascendents o descendents fins
al segon grau de consanguinitat o afinitat i per reunions
de tutoria amb els docents responsables de fills. La persona afectada ha de recuperar el temps d’absència durant
la mateixa setmana i/o la següent en què gaudeix del permís tenint en compte les necessitats del servei. Aquests
permisos poden ésser puntuals o periòdics.
n) Permís per matrimoni d’un familiar. Les persones a
les quals és aplicable aquest reglament tenen dret a un
permís d’un dia d’absència del lloc de treball per matrimoni d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat
o afinitat. Aquest permís és ampliable a dos dies si el
matrimoni té lloc fora de Catalunya.
o) Si el període del permís de maternitat, de paternitat o
d’atenció de fills prematurs coincideix totalment o parcialment amb el període de vacances, la persona afectada gaudeix de les vacances un cop finit el permís. El
còmput de les vacances s’inicia l’endemà de la data de
finiment del permís.
p) El personal del Síndic de Greuges que participi com a
candidat en campanyes electorals té dret a una llicència,
durant el temps de durada d’aquestes, amb plenitud de
drets econòmics.
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q) El personal del Síndic de Greuges que ocupi càrrecs
públics electius gaudeix d’un crèdit màxim mensual de
quinze hores, sense necessitat de justificar, destinades a
atendre les tasques de representació pública pròpies del
càrrec.

Secció 5a. Retribucions del personal del Síndic
de Greuges
Article 65. Conceptes retributius
1. Les retribucions del personal del Síndic de Greuges
són bàsiques i complementàries.
2. Són retribucions bàsiques:
a) El sou aprovat per al grup de titulació del lloc ocupat.
b) Els triennis, que consisteixen en la quantitat fixada
en la Llei de pressupostos de la Generalitat per a cada
grup i per cada tres anys de serveis prestats al Síndic
de Greuges o reconeguts en qualsevol administració o
organisme públic. En el supòsit que els tres anys de serveis ho siguin en grups diferents, es computa per tots
tres anys l’import corresponent al grup en el qual estigui
en actiu el funcionari en el moment de perfeccionar el
trienni.
3. Són retribucions complementàries:
a) El complement de destinació corresponent al nivell
del lloc de treball que s’ocupa. Aquest complement és
igual per a tots els llocs compresos en un mateix nivell.

Núm. 6

Article 66. Percepció en cas de baixa per
malaltia
En cas d’incapacitat temporal, es cobra el 100% del sou
els dotze primers mesos. En cas que la incapacitat sigui
causada per malaltia professional, mèdicament acreditada, o derivi d’un accident laboral, aquesta percepció es
perllonga mentre dura el període de baixa.

Article 67. Efectes retributius de la remoció
del lloc de treball
El personal que sigui remogut o fet cessar en el lloc de
treball que ocupi amb caràcter definitiu té dret a percebre un import equivalent a la diferència entre el complement específic del lloc de què ha estat remogut i el que
correspon al lloc de nova adscripció sempre que aquest
darrer sigui inferior.

Article 68. Pla de pensions
El Síndic de Greuges destina anualment una quantitat per aportar al pla de pensions del seu personal. Les
quantitats aportades tenen la consideració de retribucions diferides.

Article 69. Indemnitzacions per raó del servei
El personal del Síndic de Greuges percep les indemnitzacions corresponents per raó del servei en els conceptes establerts per als funcionaris de l’Administració de la
Generalitat.

b) El complement específic destinat a retribuir les condicions dels llocs de treball d’acord amb la dificultat
tècnica especial, el grau de dedicació, la responsabilitat,
la incompatibilitat, la perillositat i la penositat. Aquest
complement ha de figurar en la relació de llocs de treball; només es pot atribuir un complement específic a
cada lloc de treball, però la quantitat corresponent pot
variar en funció dels factors damunt dits.

Article 70. Prohibició d’altres retribucions

c) Complement de permanència. Per cada tres anys de
serveis prestats al Síndic de Greuges, el personal percep aquest complement, compatible amb la retribució pel
concepte de triennis, per un import acordat per la Comissió de Règim Intern i el Consell de Personal. La meritació d’aquest complement resta subjecta a les mateixes
normes de meritació establertes per als triennis.

Article 71. Ajut alimentari

d) El complement de productivitat, la finalitat del qual és
retribuir el rendiment especial, l’activitat extraordinària i
l’interès o la iniciativa amb què el treballador desenvolupa la feina. El síndic o síndica aprova el sistema d’avaluació del rendiment per assignar aquest complement.

El personal funcionari, interí i eventual del Síndic de
Greuges no pot ésser retribuït per altres conceptes que
els que fixa aquesta secció.

Secció 6a. Millores socials

El Síndic de Greuges lliura al personal un val menjador
per cada dia treballat en horari partit de permanència
obligatòria. Anualment, al si de la comissió negociadora,
si escau, es revisa a l’alça l’import del val menjador.

Article 72. Bestretes
Les bestretes al personal del Síndic de Greuges es regeixen per les normes següents:
a) La quantitat màxima que es pot demanar són tres
mensualitats líquides.

e) Gratificacions per serveis extraordinaris prestats fora
de la jornada normal de treball, que en cap cas no poden
ésser fixes en la quantia ni periòdiques en el dret a percebre-les. Després de la negociació amb la representació
del personal, el síndic o síndica aprova els criteris per
retribuir-les o compensar-les i llur import.

b) L’import líquid correspon al del sou que es té en el
moment que es presenta la sol·licitud.

4. El personal té dret a percebre dues pagues extraordinàries l’any, que es perceben els mesos de juny i desembre. L’import de cadascuna és el d’una mensualitat
íntegra.

d) L’ímport màxim de la bestreta es pot demanar fraccionadament amb intervals mínims de dos mesos, fins a
obtenir la quantitat màxima. Les quotes que s’hagin de
reintegrar s’han d’ajustar a cada nova petició i el període

4.70.05.

c) El termini de reintegrament és el que el treballador sol·
licita, sense que pugui superar els dotze mesos a partir
de la data de la sol·licitud.
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de reintegrament es pot ampliar fins al màxim de catorze mesos, a comptar de la data de la primera sol·licitud.
e) La sol·licitud s’ha de fer per escrit i ha d’expressar la
quantitat demanada, el motiu, la forma de reintegrament
i l’autorització expressa perquè es dedueixin de les nòmines les quantitats necessàries per reintegrar-la en els
termes en què es concedeix.
f) La concessió de bestretes és graciable, a decisió del
síndic o síndica.
g) No es poden concedir excedències ni permisos sense
sou de durada superior a un mes a qui té bestretes per
reintegrar.
h) En cas de retencions judicials o de qualsevol altra
mena, cal subjectar-se al que disposa l’article 1451 de la
Llei 1/2000, del 7 de gener, d’enjudiciament civil, respectant l’ordre cronològic de les diverses retencions que
hi pot haver.
i) Es prohibeix rigorosament avançar diners del Síndic
de Greuges al personal per cap altre procediment que no
sigui el que regula aquesta norma.

Article 73. Fons d’ajut per a la cura i la
formació de fills, acció social i formació
complementària del personal
1. Es crea un fons únic en el qual s’integren tots els ajuts
i les subvencions econòmiques que el Síndic de Greuges
presta al seu personal, el repartiment dels quals s’ha de
subjectar a criteris d’homogeneïtzació, de racionalització i d’equitat.

Núm. 6

Secció 7a. Incompatibilitats
Article 74. Règim d’incompatibilitats del
personal del Síndic de Greuges
1. El personal al qual fa referència l’article 86.2 de la Llei
del Síndic de Greuges roman subjecte al mateix règim
d’incompatibilitats que estableix la llei esmentada per al
síndic o síndica.
2. El personal al servei del Síndic de Greuges no pot
compatibilitzar les seves funcions en aquesta institució
amb un altre lloc de treball d’una altra administració o
institució, llevat de les excepcions establertes expressament per aquest article o per la normativa general aplicable.
3. El personal del Síndic de Greuges pot ocupar un altre lloc de treball tant en el sector públic com en el privat, fent funcions de docència, recerca i assessorament,
sempre que no interfereixin en la dedicació deguda al
Síndic de Greuges. L’assessorament no pot versar sobre
procediments en els quals han intervingut o poden haver
d’intervenir com a personal del Síndic de Greuges.
4. Es pot compatibilitzar la condició de personal del Síndic de Greuges amb activitats privades, professionals o
mercantils, sempre que això no perjudiqui la dedicació
deguda al Síndic de Greuges ni afecti l’obligada imparcialitat del personal en el compliment de les seves funcions ni la seva dedicació horària.
5. No es consideren subjectes a incompatibilitat les activitats següents:

2. Cal anar incrementant la dotació d’aquest fons d’acord
amb els increments de la plantilla.

a) Les derivades de l’administració del patrimoni personal o familiar.

3. El fons creat per l’apartat 1 s’ha de destinar a finançar
els conceptes següents:

b) Les activitats en seminaris, cursos o conferències en
centres oficials destinats a la formació de funcionaris, si
no tenen caràcter permanent o habitual i no superen les
setanta-cinc hores anuals.

a) Ajut per a fills amb discapacitats físiques, psíquiques
o sensorials.
b) Ajut per a llar d’infants
c) Ajut escolar
d) Ajut per naixement, adopció o acolliment d’un fill o filla
e) Ajut per ascendents dependents

d) La participació en exàmens, proves o avaluacions que
efectuï el personal docent i que siguin diferents de les
que habitualment li corresponen.
e) L’exercici dels càrrecs de president o presidenta, vocal
o membre de juntes rectores de mutualitats o patronats
de funcionaris, si no són retribuïts.

f) Ajut odontològic
g) Ajut per a pròtesis oculars i materials protètics

f) La producció i creació literària, artística, científica i
tècnica, i també les publicacions que en deriven, llevat
que siguin conseqüència d’una relació de treball o d’una
prestació de serveis.

h) Ajut per malalties cròniques
i) Ajut per malaltia celíaca
j) Ajut per formació complementària del personal
k) Ajut per defunció i sepeli
l) Ajut excepcional
4. Les quantitats del fons no utilitzades en un exercici
s’afegeixen l’any següent a la dotació global del fons,
sense que això comporti una incorporació permanent
d’aquesta quantitat sobrant.
5. Per acord de la Comissió de Règim Intern i el Consell
de Personal es poden pactar altres ajuts i modificar els
establerts en aquest article.
4.70.05.

c) La participació en tribunals o òrgans de selecció per a
l’ingrés en les administracions públiques.

g) La participació ocasional en col·loquis i programes
en qualsevol mitjà de comunicació social, i també la col·
laboració i l’assistència ocasionals a congressos, seminaris i conferències o cursos de caràcter professional, llevat
que siguin conseqüència d’una relació de treball o d’una
prestació de serveis.
h) La realització de treballs de caràcter científic, tècnic o
artístic i el desenvolupament de cursos d’especialització
a què es refereix l’article 83 de la Llei orgànica 6/2001,
del 21 de desembre, d’universitats.
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6. L’exercici de qualsevol de les activitats compatibles a
què fan referència els apartats 3 i 4 requereix el reconeixement previ de la compatibilitat. La competència per
atorgar autoritzacions d’activitats compatibles correspon
al síndic o síndica.
7. Els funcionaris que exerceixen un treball compatible
en el sector públic tenen l’obligació de comunicar a l’administració corresponent llur condició de personal del
Síndic de Greuges i de lliurar a aquest un document que
acrediti que la comunicació ha estat feta.
8. Abans de prendre possessió com a funcionari o personal eventual del Síndic de Greuges o de formalitzar el
contracte de treball de personal laboral, la persona interessada ha de formular una declaració d’activitats segons
el model establert per la institució i, si exerceix una altra
activitat, cal disposar de l’autorització de compatibilitat
corresponent.
9. Correspon a la Secretaria General, amb l’informe
de la Comissió de Règim Intern, dictaminar sobre les
sol·licituds de compatibilitat del personal del Síndic de
Greuges.

Secció 8a. Els drets de representació
col·lectiva, de reunió i de negociació
col·lectiva del personal al servei del Síndic de
Greuges
Article 75. Principis generals
1. El personal al servei del Síndic de Greuges gaudeix
del dret de llibertat sindical, d’acord amb la legislació
vigent, i dels drets de representació col·lectiva, de reunió i de negociació col·lectiva en els termes que estableix
aquest reglament.
2. El personal laboral del Síndic de Greuges gaudeix
d’aquests drets en els termes que estableix la legislació
laboral.

Núm. 6

tàries i dels annexos, en allò que fa referència al personal
o al Consell de Personal.
c) Les sancions per falta greu o molt greu.
d) Els expedients disciplinaris incoats contra qualsevol
membre del Consell de Personal durant el temps del seu
mandat i durant l’any immediatament posterior a aquest,
sens perjudici de l’audiència a la persona interessada regulada pel procediment sancionador.
e) L’establiment i l’aplicació de la jornada de treball i de
l’horari de treball.
f) El règim de permisos, vacances i llicències.
g) Les quantitats que percep el personal en concepte de
complement de productivitat.
2. Per al compliment de les funcions establertes per
l’apartat 1, hi ha d’haver reunions conjuntes entre el Consell de Personal i la Comissió de Règim Intern, de les
quals s’ha d’estendre acta, la qual, un cop aprovada, ha
d’ésser signada per ambdues parts.

Article 78. Competències del Consell de
Personal
A més de les atribucions consultives establertes per l’article 77, corresponen al Consell de Personal les funcions
següents:
a) Vigilar el compliment de les normes vigents en matèria de condicions de treball, seguretat social i ocupació, i
exercir, si escau, les accions legals pertinents davant els
organismes competents.
b) Vigilar i controlar les condicions de seguretat i d’higiene en el desenvolupament de la funció.
c) Proposar al síndic o síndica tres candidats a membres
dels tribunals de selecció de personal i de les comissions
d’avaluació, d’acord amb el que estableix aquest reglament.

Article 76. El Consell de Personal

d) Col·laborar amb els òrgans corresponents del Síndic
de Greuges per establir mesures tendents a mantenir l’increment de la productivitat.

1. L’òrgan de representació del personal del Síndic de
Greuges és el Consell de Personal.

e) Recollir els suggeriments del personal i plantejar-los
davant la Comissió de Règim Intern.

2. Si el nombre de funcionaris del Síndic de Greuges no
arriba a cinquanta, el Consell de Personal es compon per
tres funcionaris, un dels quals, el que hagi obtingut més
vots, n’és el president. De cinquanta a cent funcionaris
el nombre de membres és cinc. De cent un a dos-cents
cinquanta és nou. De dos-cents cinquanta-u a cinc-cents
és tretze.

f) Emetre informe sobre plans de formació del personal i
sobre la implantació o la revisió de sistemes d’organització i mètodes de treball.

3. Assisteixen a les reunions del Consell dos assessors
designats per aquest col·lectiu.

Article 77. Funcions del Consell de Personal
1. El Consell de Personal ha d’ésser escoltat preceptivament per la Comissió de Règim Intern abans de l’adopció d’acords relatius a les matèries següents:
a) La modificació de les retribucions.
b) La reforma del Reglament de l’organització i el règim
intern del Síndic de Greuges, de les normes complemen4.70.05.

g) Informar els seus representats de totes les qüestions
a què fan referència aquest article i els articles 77 i 79.
h) Complir qualsevol altra funció que li sigui assignada
d’acord amb aquest reglament.

Article 79. Informació al Consell de Personal
El Consell de Personal ha de rebre informació dels òrgans corresponents del Síndic de Greuges sobre els afers
de personal. Concretament, ha de rebre per escrit tots els
acords referents a qüestions de personal. Així mateix, ha
d’ésser informat trimestralment i per escrit de la política
de personal del Síndic de Greuges i, especialment, de les
estadístiques de l’índex d’absentisme i les seves causes,
dels accidents en acte de servei i de les malalties professionals i llurs conseqüències, dels índexs de sinistres,
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dels estudis periòdics o especials de l’ambient o les condicions de treball, i també dels mecanismes de prevenció
que s’utilitzen.

Article 80. Legitimació activa i deure de
reserva del Consell de Personal
1. Es reconeix al Consell de Personal la legitimació per
iniciar col·legiadament, per decisió majoritària dels seus
membres, com a part interessada, els procediments administratius que corresponguin i per exercir les accions que
siguin pertinents per la via administrativa o la judicial, en
tot el que pertoqui a l’àmbit de les seves funcions.
2. Els membres del Consell de Personal, individualment,
i el Consell de Personal, com a òrgan, han de guardar reserva sobre totes les qüestions que hagin estat expressament qualificades de reservades pel Síndic de Greuges,
fins i tot després d’haver expirat llur mandat. Cap document reservat lliurat per la Comissió de Règim Intern
no pot ésser utilitzat fora del seu àmbit estricte o per a
finalitats diferents de les que n’han motivat el lliurament.

b) El temps dedicat pels membres del Consell de Personal a reunions convocades per la mesa de negociació
i pels òrgans que puguin derivar d’aquest reglament no
s’inclou dins els crèdits horaris regulats per aquest reglament i és considerat, a tots els efectes, com a temps de
treball efectiu.

Article 82. La promoció d’eleccions
1. Poden promoure eleccions a membres del Consell de
Personal, a partir de la data en què faltin tres mesos per
al venciment del mandat del Consell, els sindicats que
hagin obtingut el 10% o més dels membres del Consell
de Personal o el personal al servei del Síndic de Greuges, amb la consideració d’electors, per acord majoritari.
2. Els promotors de les eleccions han de comunicar a la
Comissió de Règim Intern la intenció de celebrar eleccions, amb una antelació mínima d’un mes de l’inici del
procés electoral.

Article 83. Electors i elegibles

Article 81. Garanties dels membres del
Consell de Personal
1. Els membres del Consell de Personal, com a representants del personal al servei del Síndic de Greuges, gaudeixen per a l’exercici de la seva funció representativa,
d’acord amb la legislació en l’àmbit de la funció pública,
de les garanties i dels drets següents:
a) Accedir a les dependències del Síndic de Greuges i
circular-hi lliurement, sense perjudicar-ne el funcionament normal.
b) Publicar i distribuir tota mena de comunicacions, relatives tant a qüestions professionals com a qüestions
sindicals.
c) Gaudir d’un crèdit de quinze hores dins la jornada laboral mensual, retribuïdes com a hores de treball efectiu.
Aquest crèdit, després de notificar-ho a Secretaria General, es pot augmentar d’un màxim de deu hores mensuals
per membre, a compte de les hores no emprades per algun altre dels membres del Consell.
d) No ésser traslladats ni sancionats per accions comeses
en l’exercici de llur representació, ni durant el temps de
llur mandat ni tampoc durant l’any següent a l’expiració
d’aquest, llevat del cas que aquesta s’hagi produït per revocació o dimissió.
e) No ésser discriminats en la promoció econòmica o
professional per raó de l’exercici de llur representació.
f) Fer ús de les dependències i dels mitjans materials necessaris per al compliment de les funcions que els corresponen, segons que ho autoritzi la Secretaria General.
2. Activitats:
a) El Síndic de Greuges s’ha de fer càrrec de les despeses
de formació dels membres del Consell de Personal en
matèries pròpies del càrrec, d’acord amb el programa i
les condicions que aprovi la mesa de negociació. Aquesta
quantitat s’ha de destinar igualment a subvenir a altres
activitats del Consell, de conformitat amb el que s’acordi
en el marc de la negociació amb el Consell de Personal.
4.70.05.

Núm. 6

1. Els membres del Consell de Personal són triats pel
personal al servei del Síndic de Greuges mitjançant sufragi personal, directe, lliure i secret.
2. Cada elector pot donar el vot a un nombre màxim
d’aspirants equivalent al de llocs que s’han de cobrir entre els candidats proclamats. Són elegits els qui obtinguin un nombre més alt de vots. En cas d’empat, és elegit
el funcionari de més antiguitat a la institució.
3. És elector el personal que es trobi en la situació de
servei actiu al servei del Síndic de Greuges. El personal
interí ha de tenir una antiguitat mínima de tres mesos.
4. Són elegibles els funcionaris que es trobin en la situació de servei actiu.

Article 84. Constitució de la mesa electoral
1. Un cop comunicada a la Comissió de Règim Intern
la voluntat de celebrar eleccions, aquesta, en el termini
de deu dies, ho ha de comunicar als funcionaris que han
de constituir la mesa. Conjuntament amb la proposta de
celebrar eleccions, la Comissió de Règim Intern ha de
remetre a la mesa el cens de personal al servei del Síndic
de Greuges.
2. La mesa és composta pel president, que és el funcionari de més antiguitat, i dos vocals, que són els funcionaris de més i menys edat. El funcionari de menys
edat actua de secretari. Els suplents es designen seguint
el criteri d’antiguitat i edat indicat. Cap dels membres de
la mesa no pot ésser candidat i, en cas que ho sigui, l’ha
de substituir el suplent.
3. La mesa s’ha de constituir formalment, mitjançant
acta atorgada a aquest efecte, en la data fixada pels promotors en llur comunicació, que és la data d’iniciació del
procés electoral.
4. Sens perjudici del que disposa la normativa bàsica sobre òrgans de representació del personal al servei de les
administracions públiques, les funcions de la mesa electoral són les següents:
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a) Determinar, mitjançant l’acord de convocatòria d’eleccions, el calendari de les eleccions d’acord amb la proposta majoritària dels representants sindicals, l’avís de
la realització, el termini de presentació de candidatures,
la proclamació dels candidats, el cens electoral general i
l’organització i la situació de la mesa electoral.
b) Establir, amb els mitjans que posi al seu abast la institució, la llista d’electors, que ha de fer pública al tauler d’anuncis, on ha d’estar exposada setanta-dues hores
com a mínim.
c) Aprovar els models de les paperetes de votació i de
tots els impresos necessaris per al desenvolupament en
condicions d’igualtat del procés electoral.
d) Resoldre qualsevol iniciativa relativa a inclusions, exclusions o correccions de la llista d’electors, presentada
fins a vint-i-quatre hores després d’haver finit el termini
de setanta-dues hores d’exposició, i fer pública dins les
vint-i-quatre hores següents la llista definitiva d’electors.
e) Vigilar i presidir la votació, fer-ne l’escrutini, aixecar-ne acta i resoldre qualsevol incident.
f) Resoldre les reclamacions que es produeixin.

Núm. 6

Article 87. Durada de la representació
1. El Consell de Personal s’ha de constituir en un termini
de set dies a comptar de la data de proclamació del resultat de les eleccions.
2. La durada del mandat dels membres del Consell de
Personal és de quatre anys i poden ésser reelegits. El
mandat s’entén prorrogat fins que no es promoguin i se
celebrin noves eleccions.
3. Els membres del Consell de Personal únicament poden ésser revocats durant llur mandat per decisió de
qui els hagi triat, mitjançant una assemblea convocada
a aquests efectes a petició d’un terç dels electors i per
majoria absoluta d’aquesta mitjançant sufragi personal,
lliure directe i secret. La revocació no es pot presentar
fins passats sis mesos des de l’elecció, ni es pot replantejar fins passats sis mesos des de la proposta anterior.
4. En cas que es produeixi una vacant per qualsevol causa al Consell de Personal, aquesta és coberta automàticament pel funcionari següent en nombre de vots obtinguts
en les eleccions. El substitut ho és pel temps que resti del
mandat.

Article 88. El dret de reunió

g) Proclamar el resultat de l’escrutini.

Article 85. Presentació de candidatures
1. Poden presentar candidatures els sindicats legalment
constituïts, les coalicions formades per dos sindicats legalment constituïts o més i el personal que avali la seva
candidatura amb un nombre de signatures dels electors
equivalent a tres vegades el nombre de llocs que s’han
de cobrir.
2. Les candidatures s’han de presentar a la mesa electoral dins dels deu dies següents a la publicació de la
llista definitiva d’electors. La mesa ha de fer pública la
proclamació de candidatures dins dels cinc dies feiners
següents al finiment del termini de presentació de candidatures al tauler d’anuncis.

1. Estan legitimats per convocar una reunió, a més de
les organitzacions sindicals, directament o per mitjà dels
delegats sindicals, el Consell de Personal i el personal al
servei del Síndic de Greuges en un nombre no inferior al
40% del col·lectiu convocat.
2. Les reunions al centre de treball s’autoritzen fora de
les hores de treball, llevat que hi hagi un acord en un
altre sentit entre la Comissió de Règim Intern i la part
convocant.
3. La realització de la reunió no ha de perjudicar la prestació dels serveis i els qui la convoquen són els responsables que es desenvolupi correctament i en ordre.

Article 89. La negociació col·lectiva

3. Contra l’acord de proclamació es pot reclamar dins del
dia laborable següent i la mesa ha de resoldre en el dia
hàbil posterior.

1. Per mitjà de la negociació col·lectiva es determinen les
condicions de treball del personal al servei del Síndic de
Greuges.

4. Entre la proclamació dels candidats i el dia de la votació, ha de transcórrer un termini mínim de tres dies.

2. Als efectes del que estableix l’apartat anterior, es
constitueix una mesa de negociació en la qual estan legitimats per formar-hi part, d’una banda, la Comissió
de Règim Intern, com a representant de la institució i,
de l’altra, el Consell de Personal, com a representant del
personal al servei del Síndic de Greuges.

Article 86. Votació
1. La votació s’ha de dur a terme al centre de treball i
durant la jornada laboral.
2. La Comissió de Règim Intern ha de facilitar els mitjans necessaris per al desenvolupament correcte de la
votació i de tot el procés electoral.
3. Immediatament després de la votació la mesa electoral
ha de fer públicament el recompte de vots, mitjançant la
lectura en veu alta de les paperetes a càrrec del president.
4. Del resultat de l’escrutini s’ha d’aixecar acta, que ha
d’ésser signada pels components de la mesa i un representant de la Comissió de Règim Intern. El resultat de la
votació s’ha de publicar al tauler d’anuncis.
4.70.05.

3. La Comissió de Règim Intern pot encarregar el desenvolupament de la negociació col·lectiva a òrgans que
hagi creat, de caràcter estrictament tècnic, que n’exerceixen la representació en la negociació, sens perjudici
de la ratificació dels acords a què arribi per la Comissió
de Règim Intern.
4. La negociació col·lectiva de les condicions de treball
del personal al servei del Síndic de Greuges està subjecta, a més de les directrius dictades pel síndic o síndica,
als principis de legalitat, de cobertura pressupostària,
d’obligatorietat i de bona fe negocial.
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Article 90. La mesa de negociació
1. La mesa de negociació queda vàlidament constituïda
quan, a més de la representació del Síndic de Greuges,
per mitjà de la Comissió de Règim Intern o de l’òrgan
tècnic creat per a la negociació, hi sigui present la majoria absoluta dels membres del Consell de Personal.
2. La mesa de negociació s’ha de reunir, com a mínim,
un cop l’any.
3. La mesa de negociació també té com a funció la interpretació, la vigilància i el seguiment de l’aplicació
dels acords. Cada part té el mateix nombre de vots al
si de la mesa de negociació, els acords de la qual són
vinculants directament per a les parts que hi són representades.
4. De les reunions de la mesa de negociació s’ha d’aixecar acta, la qual, un cop aprovada, ha d’ésser signada per
ambdues parts.

Article 91. El procediment de negociació
col·lectiva

Núm. 6

m) Les referides a calendari laboral, horaris, jornades,
vacances, permisos, mobilitat funcional i geogràfica, i
els criteris generals sobre planificació estratègica dels
recursos humans, en els aspectes que afectin condicions
de treball dels empleats públics.
2. Són excloses de l’obligatorietat de la negociació les
matèries següents:
a) Les decisions del síndic o síndica que afectin les seves potestats d’organització. Quan les conseqüències de
les decisions del Síndic que afectin les seves potestats
d’organització tinguin repercussió sobre condicions de
treball del personal establertes en l’apartat anterior, és
procedent la negociació de les condicions esmentades
amb el Consell de Personal a què fa referència aquest
reglament.
b) La regulació de l’exercici dels drets dels ciutadans i
dels usuaris de la institució, i el procediment de formació dels actes i les disposicions administratives.
c) La determinació de condicions de treball del personal
directiu.

La mesa de negociació es constitueix en la data que fixin
de comú acord les parts legitimades per negociar, o en
el termini d’un mes des que ho sol·liciti la Comissió de
Règim Intern o el Consell de Personal. En aquest darrer
supòsit, la representació receptora de la comunicació solament es pot negar a la iniciació de les negociacions si
hi ha causes legals o pactades que ho impedeixin.

d) Els poders de direcció i control propis de la relació
jeràrquica.
e) La regulació i la determinació concreta, en cada cas,
dels sistemes, els criteris, els òrgans i els procediments
d’accés al Síndic de Greuges i la promoció professional.

Article 92. Matèries objecte de negociació

Article 93. Els acords de condicions de
treball

1. Són objecte de negociació, amb l’abast que legalment
sigui procedent i respectant les potestats d’organització
de la institució, les matèries següents:

1. Els acords de condicions de treball són l’instrument
resultant de la negociació col·lectiva entre els representants del personal i el Síndic de Greuges.

a) L’aplicació de l’increment anual de les retribucions.
b) La determinació i l’aplicació de les retribucions complementàries del personal.
c) Les normes que fixin els criteris generals en matèria
d’accés, carrera, provisió, sistemes de classificació dels
llocs de treball, i plans i instruments de planificació de
recursos humans.
d) Les normes que fixin els criteris i els mecanismes generals en matèria d’avaluació del compliment.

2. Els pactes i els acords han d’establir les parts que hi
intervenen, el termini de vigència i l’àmbit personal i
funcional d’aplicació.
3. Per acord de les parts, es poden establir comissions de
seguiment dels pactes i els acords.
4. Els acords de condicions de treball de la mesa de negociació requereixen el vot favorable de la majoria de
cadascuna de les representacions.

e) Els plans de previsió social complementària.

Article 94.Vigència

f) Els criteris generals dels plans i el fons per a la formació i la promoció interna.

1. Correspon a les parts negociadores determinar la durada de l’acord. Es poden pactar diferents períodes de
vigència per a cada grup homogeni de matèries.

g) Els criteris generals per a la determinació de prestacions socials i pensions de classes passives.
h) Les propostes sobre drets sindicals i de participació.
i) Els criteris generals d’acció social.
j) Les que així estableixi la normativa de prevenció de
riscos laborals.
k) Les que afectin les condicions de treball i les retribucions del personal la regulació de les quals exigeixi una
norma amb rang de llei.
l) Els criteris generals sobre ofertes d’ocupació pública.
4.70.05.

2. Llevat de pacte en contrari, l’acord es prorroga per un
termini igual al que es va pactar, si no es produeix una
denúncia expressa d’una de les parts legitimades per negociar.

Article 95. Validesa
Els acords de condicions de treball i els pactes, perquè
siguin vàlids, han d’ésser signats pel síndic o síndica i
pel president o presidenta del Consell de Personal, i publicats posteriorment en el Butlletí Oficial del Parlament
de Catalunya.
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Article 96. Resolució extrajudicial de
conflictes

Núm. 6

Capítol 2. De la gestió econòmica
pressupostària

1. Amb independència de les atribucions fixades per
al Consell de Personal i la resolució dels conflictes derivats de l’aplicació i la interpretació dels pactes i els
acords, el Síndic de Greuges i el Consell de Personal
poden acordar la creació, la configuració i el desenvolupament de sistemes de solució extrajudicial de conflictes col·lectius.
2. Els conflictes a què fa referència l’apartat anterior
poden ésser els derivats de la negociació, l’aplicació i la
interpretació dels pactes i els acords sobre les matèries
que assenyala aquest reglament excepte sobre aquelles
en què hi hagi reserva de llei.
3. Aquests sistemes poden ésser integrats per procediments de mediació i d’arbitratge. La mediació és obligatòria quan ho sol·liciti una de les parts, i les propostes
de solució que ofereixin el mediador o mediadors poden
ésser lliurement acceptades o rebutjades per les parts.
Mitjançant el procediment d’arbitratge les parts poden
acordar voluntàriament encomanar a un tercer la resolució del conflicte plantejat i es comprometen per endavant
a acceptar-ne el contingut.
4. L’acord assolit per mitjà de la mediació o de la resolució d’arbitratge té la mateixa eficàcia jurídica i tramitació dels pactes i els acords que regula aquest reglament,
sempre que els qui hagin adoptat l’acord o subscrit el
compromís arbitral tinguin la legitimació que els permeti acordar, en l’àmbit del conflicte, un pacte o un
acord conforme amb el que estableix aquest reglament.
Aquests acords són susceptibles d’impugnació. Específicament es pot interposar recurs contra la resolució arbitral en cas que no s’hagin observat, en el desenvolupament de l’actuació arbitral, els requisits i les formalitats
establerts a aquest efecte o quan la resolució hagi versat
sobre punts no sotmesos a la seva decisió, o quan aquesta
contradigui la legalitat vigent.
5. La utilització d’aquests sistemes s’ha de fer de conformitat amb els procediments que determini la normativa
de funció pública.

Títol III. Gestió econòmica pressupostària,
contractació i patrimoni del síndic de greuges

Article 98. El pressupost del Síndic de
Greuges
1. El Síndic de Greuges elabora el seu projecte de pressupost i el sotmet a l’aprovació del Parlament, d’acord amb
l’article 87 de la Llei 24/2009, del Síndic de Greuges.
2. La Secretaria General és l’òrgan responsable de confeccionar l’avantprojecte de pressupost d’acord amb l’estructura dels pressupostos de la Generalitat i de sotmetre’l a la conformitat del síndic o síndica.
3. Les modificacions de crèdit són competència del síndic
o síndica, amb subjecció als límits establerts legalment.
4. El síndic o síndica ha de presentar al Parlament la liquidació del pressupost de la institució dins els tres mesos següents al tancament de l’exercici pressupostari.

Article 99. La gestió econòmica pressupostària
1. Són competències del síndic o síndica en matèria de
gestió econòmica pressupostària:
a) Autoritzar i disposar les despeses i reconèixer les obligacions de la institució.
b) Autoritzar les aportacions i les transferències corrents,
les retribucions variables i les prolongacions de jornada del personal al servei del Síndic de Greuges i les que
s’estableixin expressament en les bases d’execució del
pressupost.
c) Ordenar els pagaments, llevat de les bestretes de caixa
fixa.
d) Obrir i tancar els comptes bancaris de la institució i
disposar-ne els cabals amb la signatura conjunta del secretari o secretària general.
e) Aprovar els comptes de les bestretes de caixa fixa i de
les despeses que cal justificar.
f) La resta de competències sobre gestió econòmica no
atribuïdes a altres òrgans.
2. Són competències de la Secretaria General en matèria
de gestió econòmica pressupostària, per delegació:

Capítol 1. Règim jurídic

a) Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions derivades dels contractes menors.

Article 97. Règim jurídic

b) Comprovar els justificants de les despeses prèviament
a efectuar-ne el pagament.

1. El Síndic de Greuges es regeix, pel que fa a la comptabilitat, a la intervenció, a l’autorització de despeses i
ordenació de pagaments, a la contractació i a l’adquisició
de béns i drets, pel règim jurídic aplicable al Parlament.

c) Disposar i reconèixer les obligacions a càrrec de les
bestretes de caixa fixa i efectuar-ne el pagament, amb
l’obligació de retre comptes al síndic o síndica.

2. La gestió econòmica del Síndic de Greuges es desenvolupa amb independència d’altres òrgans, dins del marc
legal i pressupostari vigent.

d) Disposar dels comptes bancaris de la institució amb la
signatura conjunta del síndic o síndica, a excepció de les
bestretes de caixa fixa de què disposa individualment.
e) Dirigir i portar la comptabilitat, confeccionar l’estat
d’execució del pressupost i preparar-ne la liquidació i
confeccionar els informes generals.
f) Aquelles altres competències que es deriven de les
funcions de secretaria i administració.

4.70.05.
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3. Les competències del síndic o síndica es poden delegar en altres òrgans de la institució.

Núm. 6

contractació, en compliment del principi de transparència en la contractació, i d’eficàcia i eficiència en l’actuació administrativa.

Article 100. De la intervenció dels comptes
1. L’activitat econòmica del Síndic de Greuges està sotmesa a un control intern posterior de caràcter permanent.

Capítol 4. Del patrimoni del Síndic de Greuges

2. El procediment d’intervenció se subjecta a les normes
aplicables al sector públic de la Generalitat.

Article 106. Del patrimoni del Síndic de
Greuges

Article 101. La comptabilitat

El patrimoni del Síndic de Greuges se subjecta al règim
jurídic establert pel Parlament i al que estableix la normativa reguladora del patrimoni de les administracions
públiques.

1. El Síndic de Greuges ajusta la seva activitat econòmica, financera i patrimonial al pressupost de la institució
i en fa el seguiment d’acord amb el pla de comptes de la
Generalitat.
2. Correspon al síndic o síndica l’organització de la
comptabilitat, que es duu a terme per mitjans mecanitzats i informàtics.

Disposicions addicionals

3. La gestió de la comptabilitat correspon a la Secretaria
General sota el control de l’interventor o la interventora.

Capítol 3. De la contractació del Síndic de
Greuges

La mobilitat del personal funcionari del Síndic de Greuges a altres administracions públiques i institucions parlamentàries està condicionada a la signatura d’acords
amb aquestes administracions i institucions. El Síndic de
Greuges ha d’impulsar la consecució d’aquests acords en
el termini d’un any.

Article 102. De la contractació administrativa

Disposició addicional Segona

La contractació del Síndic de Greuges es regeix per les
normes aplicables al Parlament i per la Llei de contractes del sector públic, amb les especificitats organitzatives
establertes en aquest reglament.

En l’exercici de les seves funcions i activitats, els titulars
dels diversos òrgans del Síndic de Greuges i el personal
al seu servei han d’aplicar les polítiques d’igualtat de gènere i no-discriminació aprovades per la institució en el
marc de la legislació vigent.

Disposició addicional Primera

Article 103. Òrgan de contractació
La representació de la institució en matèria contractual
correspon al síndic o síndica, el qual té atribuïda la facultat de subscriure contractes.

Article 104. Mesa de contractació
1. El Síndic de Greuges disposa d’una mesa de contractació per a l’exercici de les funcions d’assistència a l’òrgan
de contractació. Aquesta mesa és l’òrgan competent per
valorar les ofertes.
2. La mesa de contractació està constituïda pels membres següents:

Disposició addicional Tercera
El Síndic de Greuges ha d’incorporar l’ús dels mitjans
electrònics en la seva organització i ha de facilitar l’accés electrònic dels ciutadans a tots els seus serveis.

Disposició transitòria
En un termini màxim de sis mesos des de l’entrada en
vigor d’aquest reglament, s’ha de constituir la mesa de
negociació, a fi de negociar l’acord de condicions de treball del personal.

a) L’adjunt o adjunta general, que la presideix.
b) El secretari o secretària general i l’interventor o interventora de comptes, com a vocals permanents.
c) Dos vocals designats pel síndic o síndica, un dels
quals ha d’ésser funcionari, que tingui atribuïdes funcions d’assessorament jurídic.
d) El secretari o secretària, designat pel síndic o síndica.
3. La mesa de contractació, abans de formular la seva proposta, pot sol·licitar els informes tècnics que estimi necessaris i estiguin relacionats amb l’objecte del contracte.

Article 105. Ús de mitjans electrònics
El Síndic de Greuges ha de fomentar l’ús de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en els procediments de
4.70.05.

Disposició derogatòria
Es deroga el Reglament de personal al servei del Síndic
de Greuges del 9 d’abril de 2008, i també queden derogades les Normes bàsiques del 8 de novembre de 1985,
modificades el 19 de novembre de 1996 i el 13 de juliol
de 2004.

Disposició final
Aquest reglament entra en vigor l’endemà d’haver-se
publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.
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Informe del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació sobre la seguretat a Catalunya corresponent al 2010
Tram. 334-00004/09

4.90.

RÈGIM INTERIOR
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CÀRRECS I PERSONAL

Núm. 6

Presentació
Conseller d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació
Reg. 600 / Coneixement: Mesa
del Parlament, 11.01.2011

Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya
Resolució

A la Presidenta del Parlament

Resolució de cessament de Cèsar Grijalvo
Estrada com a personal eventual del
Parlament de Catalunya

Molt Hble. Sra. Núria de Gispert i Català
Presidenta del Parlament de Catalunya
Benvolguda presidenta,
Per al vostre coneixement, em plau fer-vos arribar l’Informe 2010, sobre la seguretat a Catalunya, elaborat pel
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.
Atentament,

En data 1 de gener de 2009, Cèsar Grijalvo Estrada va
ésser nomenat responsable tècnic de suport al cap de
l’oposició, com a personal eventual del Parlament.
Atès que s’ha constituït el nou govern i s’ha produït el
cessament en el càrrec de l’autoritat que el va proposar.
De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 i 37.5
dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em
confereix la normativa vigent,

Barcelona, 27 de desembre de 2010
Joan Saura i Laporta
Conseller d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació

Resolc:

N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Estats de desenvolupament i d’execució del
Pressupost de la Generalitat en data del 30
de setembre de 2010
Tram. 334-00005/09

Presentació
Conseller, del Departament d’Economia i Finances
Reg. 589 / Coneixement i tramesa a la
Mesa del Parlament, 11.01.2011

Molt Honorable Senyor President del
Parlament de Catalunya
En compliment de l’article 79 del Text Refós de la Llei
de finances públiques de Catalunya, trameto els estats de
desenvolupament i d’execució del Pressupost de la Generalitat de Catalunya a 30 de setembre de 2010, i l’informe
sobre l’evolució dels resultats no financers i de l’endeutament previst en l’article 21.4 de la mateixa llei, per al seu
lliurament a la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost del Parlament de Catalunya.

Fer cessar Cèsar Grijalvo Estrada, responsable tècnic de
suport al cap de l’oposició, com a personal eventual, amb
efectes de l’1 de gener de 2011, tot agraint-li els serveis
prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, de conformitat amb el que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la
Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta del Parlament, en
el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini
de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació de
l’acord, de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998,
del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la
defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 29 de desembre de 2010
La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

Barcelona, 15 de desembre de 2010
Antoni Castells
Conseller d’Economia i Finances
N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Resolució de cessament de personal eventual del Parlament de Catalunya

Resolució de nomenament de personal
eventual del Parlament de Catalunya

Resolució

Resolució

Resolució de cessament d’Ignasi Angerri
Castells com a personal eventual del
Parlament de Catalunya

Resolució de nomenament de Lurdes Griñó i
Abad com a personal eventual del Parlament
de Catalunya

En data 1 de gener de 2009, Ignasi Angerri Castells va
ésser nomenat responsable tècnic de suport al cap de
l’oposició, com a personal eventual del Parlament.

En data 29 de desembre de 2010, el cap de l’oposició proposa nomenar Lurdes Griño i Abad responsable tècnica
de suport al cap de l’oposició, com a personal eventual
del Parlament.

Atès que s’ha constituït el nou govern i s’ha produït el
cessament en el càrrec de l’autoritat que el va proposar.
De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 i 37.5
dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, i fent ús de les atribucions que em
confereix la normativa vigent,

Resolc:
Fer cessar Ignasi Angerri Castells, responsable tècnic de
suport al cap de l’oposició, com a personal eventual, amb
efectes de l’1 de gener de 2011, tot agraint-li els serveis
prestats.
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar, de conformitat amb el que estableix
la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei de
l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de
reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació de
l’acord, o bé un recurs contenciós administratiu davant
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la
defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 29 de desembre de 2010
La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 dels
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de
Catalunya, el personal eventual és nomenat lliurement
pel president o presidenta del Parlament.
Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa
vigent,

Resolc:
Nomenar Lurdes Griñó i Abad responsable tècnica de
suport al cap de l’oposició, grup A1, nivell 15, com a personal eventual, per a desenvolupar les funcions de responsable de l’Oficina, amb efectes des de l’1 de gener de
2011, amb els drets i deures inherents al càrrec.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar, d’acord amb el
que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, modificada per la
Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta del Parlament, en
el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació, o bé un recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la notificació, d’acord amb la
Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la
defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 30 de desembre de 2010
La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català
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Resolució de nomenament de personal
eventual del Parlament de Catalunya

Resolució de nomenament de personal
eventual del Parlament de Catalunya

Resolució

Resolució

Resolució de nomenament de Xavier Armengol
González-Rothvoss com a personal eventual
del Parlament de Catalunya

Resolució de nomenament de Núria Pérez
Llavero com a personal eventual del
Parlament de Catalunya

En data 30 de desembre de 2010, la presidenta del Parlament proposa nomenar Xavier Armengol GonzálezRothvoss cap del Gabinet de Presidència, com a personal
eventual.

En data 29 de desembre de 2010, el cap de l’oposició proposa nomenar Núria Pérez Llavero responsable tècnica
de suport al cap de l’oposició, com a personal eventual
del Parlament.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 dels
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de
Catalunya, el personal eventual és nomenat lliurement
pel president o presidenta del Parlament.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 dels
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de
Catalunya, el personal eventual és nomenat lliurement
pel president o presidenta del Parlament.

Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa
vigent

Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa
vigent,

Resolc:

Resolc:

Nomenar Xavier Armengol González-Rothvoss cap del
Gabinet de Presidència del Parlament, grup A1, nivell
19, com a personal eventual, amb efectes des de l’1 de
gener de 2011, amb els drets i deures inherents al càrrec.

Nomenar Núria Pérez Llavero responsable tècnica de suport al cap de l’oposició, grup A1, nivell 15, com a personal eventual, per a desenvolupar les funcions d’assessora
del cap de l’oposició, amb efectes des de l’1 de gener de
2011, amb els drets i deures inherents al càrrec.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar, d’acord amb el
que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, modificada per la
Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta del Parlament, en
el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació, o bé un recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la notificació, d’acord amb la
Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la
defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 30 de desembre de 2010
La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

4.90.10.

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar, d’acord amb el
que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, modificada per la
Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta del Parlament, en
el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació, o bé un recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la notificació, d’acord amb la
Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la
defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 30 de desembre de 2010
La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català
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Resolució de nomenament de personal
eventual del Parlament de Catalunya

Resolució de nomenament de personal
eventual del Parlament de Catalunya

Resolució

Resolució

Resolució de nomenament d’Irene Puig i Serra
com a personal eventual del Parlament de
Catalunya

Resolució de nomenament de Judith Bayés i
Cadena com a personal eventual del Parlament de
Catalunya

En data 11 de gener de 2011, el vicepresident primer del
Parlament proposa nomenar Irene Puig i Serra secretària adjunta de la Vicepresidència Primera del Parlament,
com a personal eventual.

En data 11 de gener de 2011, la presidenta del Parlament
proposa nomenar Judith Bayés i Cadena oficiala del Gabinet de Presidència, com a personal eventual.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 dels
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de
Catalunya, el personal eventual és nomenat lliurement
pel president o presidenta del Parlament.
Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa
vigent,

Resolc:
Nomenar Irene Puig i Serra secretària adjunta de la Vicepresidència Primera del Parlament, com a personal
eventual, amb efectes des del 12 de gener de 2011, amb
els drets i deures inherents al càrrec.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar, d’acord amb el
que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, modificada per la
Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs potestatiu de reposició davant la presidenta del Parlament, en
el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació, o bé un recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar de l’endemà de la notificació, d’acord amb la
Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la
defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 11 de gener de 2011
La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català

4.90.10.

De conformitat amb el que estableix l’article 37.3 dels
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de
Catalunya, el personal eventual és nomenat lliurement
pel president o presidenta del Parlament.
Fent ús de les atribucions que em confereix la normativa
vigent,

Resolc:
Nomenar Judith Bayés i Cadena oficiala del Gabinet de
Presidència del Parlament, grup A1, nivell 14, com a personal eventual, amb efectes des del 14 de gener de 2011,
amb els drets i deures inherents al càrrec.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, els interessats poden interposar, d’acord amb el
que estableix la Llei de l’Estat 30/1992, del 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada
per la Llei de l’Estat 4/1999, del 13 de gener, un recurs
potestatiu de reposició davant la presidenta del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de
la notificació, o bé un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la notificació, d’acord
amb la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Igualment, les persones interessades poden interposar
qualsevol altre recurs que considerin pertinent per a la
defensa de llurs interessos.
Palau del Parlament, 12 de gener de 2011
La presidenta del Parlament
Núria de Gispert i Català
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