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Supòsit
El Parlament de Catalunya du a terme un procés selectiu consistent en un concurs oposició per a
proveir quatre places del cos de transcriptors del Parlament de Catalunya.
En aquest procés s’ha fet en primer lloc la fase d’oposició que han aprovat 7 aspirants d’acord
amb l’Annex I (que s’adjunta). Ara el Tribunal qualificador ha de procedir a fer la valoració de la
fase de concurs, d’acord amb els mèrits aportats pels aspirants, i fer pública la proposta de
nomenament tenint en compte la puntuació global obtinguda pels aspirants en el concurs oposició.
Qüestions
1. Elaboreu l’acord del tribunal qualificador en què es decideix el següent*:
a. Fer pública la valoració dels mèrits dels aspirants en la fase concurs. El tribunal farà
pública aquesta puntuació en el mateix annex en què farà pública la puntuació
global del conjunt del concurs oposició.
b. Fer públiques la puntuació global obtinguda pels aspirants en el conjunt del concurs
oposició (aquesta puntuació ha de constar en un document a part que es denomina
Annex II, i que ha de reproduir el format gràfic de l’Annex I) .
c. Fer pública la relació dels aspirants que el tribunal proposa que siguin nomenats
funcionaris per ordre de puntuació obtinguda (de major a menor) en un document a
part que es denomina Annex III, i que ha de seguir el model formal de l’Annex I.
d. Proposar a l’òrgan convocant el nomenament dels aspirants que han superat el
procés selectiu, d’acord amb les puntuacions obtingudes.
Per tal d’elaborar el document anterior cal el següent:
- Calcular la puntuació dels aspirants en la fase concurs d’acord amb el que s’estableix a les
bases de la convocatòria (que s’adjunten). Per fer la valoració del concurs els aspirants han
acreditat l’experiència professional següent:
Carme T.
Daniel L.
Laura P.
Bernat A.
Josep M.
Anna C.
Montserrat B.

2 anys i 6 mesos
2 anys
2 mesos
3 any i 10 mesos
8 mesos
4 mesos
10 mesos

- Determinar la puntuació global del concurs oposició, tenint en compte la puntuació que acabeu
de calcular de la fase concurs i la de la fase oposició que figura en l’annex I que us adjuntem com
a documentació d’aquest cas pràctic.

(*) Disposeu de les bases de la convocatòria en format word, i de les plantilles per a elaborar els
annexos II, i III en la carpeta que es troba damunt del vostre escriptori.

Annex I
TOTAL FASE OPOSICIÓ
Transcriptors del Parlament

Puntuació

Cognoms i nom

Puntuació

ANNA C.

25

BERNAT A.

28

CARME T.

33

DANIEL L.

30

JOSEP M.

26

LAURA P.

29

MONTSERRAT B.

24

El/la secretari/ària del tribunal,

(signatura)

(nom i cognoms)
Barcelona, 1 d’octubre de 2010

Bases de la convocatòria
Bases del concurs oposició lliure per a proveir quatre places del cos de transcriptors del
Parlament de Catalunya.
–1 Normes generals
1.1 Es convoca el procés selectiu per a proveir quatre places del cos de transcriptors del
Parlament de Catalunya.
(...)
1.3 El procés selectiu, que consisteix en un concurs oposició, s’ajusta al que estableixen
l’article 103 de la Constitució espanyola, els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya i el Decret legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre.
(...)
–7 Procés selectiu
7.1 El procés selectiu es compon d’una fase d’oposició i una fase concurs.
(...)
7.3.1 En la fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, el tribunal qualificador en fa la
valoració de conformitat amb el barem següent, fins a un màxim de 12 punts:
a) Experiència professional, a raó de 0,5 punts per mes treballat.
(...)
–8 Publicació dels resultats
8.3 El tribunal fa pública la valoració definitiva dels mèrits acreditats pels aspirants en la
fase de concurs al mateix temps que la publicació de la puntuació total de la fase d'oposició
i la puntuació global obtinguda pels aspirants en el concurs oposició, que es determina sumant les qualificacions de totes dues fases.
8.4 El tribunal en cap cas no pot declarar que ha superat el procés selectiu un nombre
d'aspirants que excedeixi el nombre de places convocades, i és nul·la de ple dret qualsevol
proposta que ho contravingui.
En el cas d'empat en la puntuació final, l'ordre s'ha d'establir a favor de l'aspirant que hagi
obtingut la puntuació més alta en la fase d'oposició.

8.5 La puntuació global obtinguda pels aspirants en el concurs oposició, de conformitat
amb el que estableix l'apartat anterior, determina els aspirants que, d'acord amb el nombre
de places convocades, han d’ésser proposats pel tribunal a l'òrgan convocant perquè
aquest els nomeni funcionaris. La publicació d'aquesta proposta del tribunal en el tauler
d'anuncis del Parlament és, alhora, la notificació a les persones interessades.
(...)
-9 Proposta de nomenament
9.1 Els aspirants que, d'acord amb el que estableix la base 8, han superat el procés selectiu, han d’ésser proposats pel tribunal a l'òrgan convocant per ésser nomenats transcriptors
del Parlament de Catalunya. Aquesta proposta ha d’ésser feta pública pel tribunal en el tauler d'anuncis del Parlament de Catalunya.
–11 Règim d’impugnacions i al·legacions
11.1 Contra aquestes bases i contra les resolucions definitives de l’òrgan convocant, els
interessats poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la publicació o la notificació, o bé
directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de
l’endemà de la publicació o la notificació.
11.2 Contra els actes de tràmit del tribunal qualificador i de la Direcció de Govern Interior
del Parlament que decideixin directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinin
la impossibilitat de continuar en el procés selectiu o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, els interessats poden interposar un recurs d’alçada
davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat
publicats en el tauler d’anuncis del Parlament.
11.3 Contra els actes de tràmit del tribunal qualificador no inclosos en la base 11.2, els aspirants poden formular al llarg del procés selectiu totes les al·legacions que estimin pertinents, perquè siguin considerades pel tribunal en el moment de fer-se pública la puntuació
final del procés selectiu.

