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SUPÒSIT PRÀCTIC 1 

 

En aquest supòsit es plantegen una sèrie de situacions relacionades amb les tasques 
dels uixers pel que fa a l’assistència i el suport material a les sessions de diferents òrgans 

del Parlament. 

  

Per a la valoració d’aquest supòsit, el tribunal qualificador tindrà en compte els coneixe-

ments acreditats relatius al contingut del temari i la capacitat i les aptituds per aplicar-los 
a situacions de la pràctica laboral, i també la capacitat analítica, i la qualitat de l’expressió 

de la presentació. 

  

En les preguntes d’elecció múltiple (tipus test), responeu fent un cercle damunt de l’opció 

de resposta correcta. Per a anul·lar una resposta, feu una X damunt de l’opció que voleu 
invalidar i feu un cercle damunt de l’opció vàlida. 

En les preguntes amb resposta dins d’un requadre, utilitzeu l’espai delimitat. Llegiu detin-
gudament les instruccions i responeu a cada pregunta en funció del que us demanen de 

la manera més clara possible.  

AQUEST SUPÒSIT PRÀCTIC PUNTUA FINS A UN MÀXIM DE 7,50 PUNTS.   

La pregunta 1 puntua fins a un màxim d’1,8 punts. La pregunta 11 puntua fins a un 

màxim de 1,4 punts. La pregunta 13 puntua fins a un màxim de 0,7 punts. 

Les preguntes test (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 i 15) tenen quatre respostes alter-

natives, de les quals només una és la correcta. Aquestes preguntes puntuen 0,3 

punts cadascuna. Per cada resposta errònia es descompten 0,1 punts. Les pre-

guntes sense resposta o amb més d’una resposta no es tenen en compte. 
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A la taula presidencial d’aquesta fotografia hi ha alguns dels membres de la Mesa de la 
Diputació Permanent i un membre del Govern que intervé en un dels punts de la sessió. 
Identifiqueu cadascun dels membres que actualment componen la Mesa de la Diputació 
Permanent, amb el càrrec i el nom i cognoms (amb el nom i el primer cognom és sufici-
ent), també el del membre de la Mesa de la Diputació Permanent que no surt a la foto-
grafia. En el cas del membre del Govern cal que poseu una creu (X) en el requadre de 
“càrrec”, però que n’indiqueu el nom i primer cognom. 

Núm. 
Càrrec a la Mesa de la Diputació Per-

manent Nom i cognom  

1   

2    

3   

4   

5   

No apareix 
a la fotogra-

fia 

  

Pregunta 1 (fins a 1,8 punts; a raó de 0,15 punts per requadre, amb penalització de fins a 
—0,15 punts en cas d’incorrecció) 
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Quin és el càrrec que actualment ocupa el membre del Govern assegut a la taula presi-
dencial de la fotografia de la pregunta 1? 

 

a. President de la Generalitat. 

b. Vicepresident del Govern en substitució de la presidència de la Generalitat.  

c. Conseller d’Economia i Pressupost.  

d. Conseller d’Hisenda i Administracions Públiques. 

En la fotografia de la pregunta 1, les persones assegudes a la taula presidencial tenen 
copes d’aigua. És una fotografia d’abans de les mesures sanitàries derivades de la pan-
dèmia de Covid-19. Corresponia llavors als uixers posar aigua a les copes? 

 

a. Corresponia als uixers posar aigua, però només dels membres de la Mesa. 

b. Corresponia als uixers posar aigua, a totes les persones de la taula presidencial. 

c. No corresponia als uixers posar aigua a les copes perquè ho feien els assessors 
dels grups parlamentaris.  

d. No corresponia als uixers posar aigua a les copes, sinó als empleats del bar res-
taurant. 

Pregunta 3 

Pregunta 4 

La Diputació Permanent no té un lloc assignat per a reunir-se dins del Palau del Parla-
ment i s’ha reunit en diversos llocs. En la foto de la pregunta 1, la Diputació Permanent 
està reunida:  

 

a. Al Saló de Sessions.                                           c.         En una sala de comissions. 

b. A l’Auditori.                                                          d.         Al Saló Rosa. 

 

Pregunta 2 
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En la fotografia següent es pot observar com cinc uixers de la Cambra dels Diputats itali-
ana s’emporten un diputat que n’havia estat expulsat per haver-se negat a posar-se ade-
quadament la mascareta i per haver-se-la tret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Parlament de Catalunya, quan es pot expulsar un diputat de la cambra? 

 

a. Després d’una tercera crida a l’ordre. 

b. Per una crida a l’ordre motivada per paraules ofensives adreçades a les instituci-
ons públiques, a un altre membre del Parlament o a qualsevol altra persona. 

c. Per promoure desordres greus. 

d. Les respostes b i c són correctes. 

Pregunta 5 

A qui correspon expulsar un diputat del Ple del Parlament? 

 

a. Al secretari o secretària general.                         c.         A la Mesa. 

b. Al president o presidenta.                                    d.        Als Mossos d’Esquadra. 

Pregunta 6 
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Qui pot posar a disposició judicial les persones que hagin pertorbat l’ordre en les depen-
dències del Parlament? 

 

a. El secretari o secretària general. 

b. El president o presidenta. 

c. La Junta de Portaveus. 

d. El director o directora de govern interior. 

Pregunta 7 

Pregunta 8 

Si un diputat és expulsat i es nega a sortir de l’hemicicle, i l’autoritat competent ha re-
querit als serveis de la cambra que el treguin fora del Saló de Sessions, els uixers del 
Parlament de Catalunya poden agafar-lo de la manera que es veu a la fotografia de la 
pregunta 5? 

 

a. Mai, en el Parlament de Catalunya està prohibit el contacte físic entre els uixers i 
els diputats. 

b. Només si ho autoritza el cap o la cap del Departament de Recursos Humans.   

c. Només si ho autoritzen els Mossos d’Esquadra.  

d. Sí que ho poden fer, però només si és l’única manera de donar compliment a l’or-
dre que han rebut. 

11



Parlament de Catalunya 
 

 
 

CODI DE BARRES DE L’ASPIRANT 

 

 



Parlament de Catalunya 
 

 
 

CODI DE BARRES DE L’ASPIRANT 

 

 

13 

Un diputat seu en un escó d’un altre grup parlamentari. L’uixer l’informa que els seients 
no són d’ocupació lliure, i que qui té la funció d’assignar els escons del Saló de Sessions 
als grups parlamentaris és: 

 

a. La Junta de Portaveus. 

b. La Direcció de Gestió Parlamentària.   

c. La Diputació Permanent.  

d. El secretari o secretària general. 

Pregunta 9 

Pregunta 10 

Un cop finalitzat el debat del punt de l’ordre del dia del Ple, el president o presidenta del 
Parlament fa públic l’inici de la votació d’aquest punt. La iniciativa debatuda té diversos 
apartats, que es van votant un per un. En aquest moment es tanquen les portes d’accés 
al Saló de Sessions i els uixers es posen davant per a bloquejar l’accés. Dins, els uixers 
situats al costat del faristol també controlen les portes. En quina de les següents situaci-
ons l’uixer pot facilitar l’accés o la sortida de l’hemicicle?  

 

a. Poden deixar entrar els diputats que són fora del Saló de Sessions entre votació i 
votació dels diferents apartats.  

b. Poden deixar sortir els diputats, ja que el Reglament del Parlament impedeix l’en-
trada dels diputats que són fora però no impedeix que abandonin l’hemicicle els 
diputats que són dins. 

c. Només pot entrar el president de la Generalitat. 

d. Només poden entrar els membres del Govern que no són diputats, perquè no els 
són aplicables les restriccions d’entrada i sortida en el moment de votar. 
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Un uixer ha de conèixer els grups i subgrups parlamentaris. Com s’anomenen els grups 
i subgrups parlamentaris de la XII legislatura i quants diputats tenien a l’inici de la legis-
latura? Poseu-los de major a menor tenint en compte el nombre de diputats. 

 

De quin grup formen part els subgrups parlamentaris? 

 

a. Del Grup Mixt. 

b. Del Grup de Diputats No Adscrits. 

c. Del Grup Parlamentari General.   

d. Del Grup de Subgrups Parlamentaris. 

Pregunta 11 (fins a 1,4 punts; a raó de 0,1 punts per requadre, amb penalització de fins a  
- 0,10 punts en cas d'incorrecció) 

Pregunta 12 

 Nom  Nombre de diputats 

1   

2    

3   

4   

5   

6   

7   
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13 Pregunta 13  

A)  Els uixers acostumen a entrar documentació al Saló de Sessions perquè la signin els 
diputats. Heu d’entregar un portasignatures al portaveu adjunt del quart grup parlamen-
tari en nombre d’escons de la XII legislatura. Feu una creu (X) a sota de la fotografia in-
dividual corresponent. 

(fins a 0,70 punts; les lletres A i C tenen un valor de 0,20 punts cadascuna, amb penalitza-
ció de -0,10 punts per incorrecció; les lletres B i D tenen un valor de 0,15 punts cadascuna, 
amb penalització de fins a -0,15 punts en cas d’incorrecció). En les lletres A i C, si us equi-
voqueu i voleu marcar un altre diputat o diputada, ompliu i ratlleu completament el primer 
requadre marcat, i llavors ja podeu fer una altra creu.  

B) Com es diu aquest portaveu (nom i primer cognom)? ........................................................... 
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13 
Pregunta 13 [Continuació] 

C)  Els uixers entren també missatges i sobres de correu intern als diputats en el Saló de 
Sessions. Heu d’entregar un sobre de correu intern a la portaveu adjunta del tercer grup 
parlamentari en nombre d’escons de la XII legislatura. Feu una creu (X) a sota de la foto-
grafia individual corresponent. 

D) Com es diu aquesta portaveu (nom i primer cognom)? ................................................................ 
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Aquesta imatge correspon a la sessió constitutiva de la XII legislatura. La sessió va ser 
presidida inicialment pel diputat Ernest Maragall. Al seu costat hi ha la diputada Rut Ri-
bas. Per què surt a la fotografia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Perquè correspon al darrer secretari, en aquest cas a la secretària quarta, assistir-
lo. 

b. Perquè era una de les diputades més joves de la sessió constitutiva i li corresponia 
assistir-lo. 

c. Perquè Ernest Maragall va designar aquesta diputada per assistir-lo.  

d. Perquè per sorteig li va correspondre la funció d’assistir-lo. 

Pregunta 14 

Pregunta 15 

En la fotografia es pot observar el recompte de paperetes. És obligatori utilitzar el siste-
ma de paperetes per a l’elecció dels membres de la Mesa a la sessió constitutiva? 

 

a. Sí: per imperatiu del Reglament del Parlament de Catalunya.  

b. Sí, en la primera ronda de votacions; en les següents es pot utilitzar la votació 
electrònica.   

c. No: es pot decidir de fer-ho per votació electrònica secreta o per paperetes.  

d. No: es pot decidir de fer-ho per paperetes o per boles.  
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