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EN AQUEST SUPÒSIT ES PLANTEGEN UNA SÈRIE DE SITUACIONS RELACIONADES AMB LES TASQUES DELS UIXERS AMB RELACIÓ A L’ASSISTÈNCIA I EL SUPORT MATERIAL A LES SESSIONS DEL PLE DEL PARLAMENT.
LLEGIU DETINGUDAMENT LES INSTRUCCIONS I RESPONEU A CADA PREGUNTA
EN FUNCIÓ DEL QUE US DEMANEN DE LA FORMA MÉS CLARA POSSIBLE.
EN LES PREGUNTES AMB RESPOSTA BREU, UTILITZEU L’ESPAI DELIMITAT.
EN LES PREGUNTES D’ELECCIÓ MÚLTIPLE (TIPUS TEST), RESPONEU FENT UN
CERCLE DAMUNT DE L’OPCIÓ DE RESPOSTA CORRECTA. PER ANULAR UNA RESPOSTA, FEU UNA X DAMUNT DE L’OPCIÓ QUE VOLEU INVALIDAR I FEU UN CERCLE DAMUNT DE L’OPCIÓ VÀLIDA.
Exemple per respondre que l’opció

Exemple per anul·lar una resposta:

correcta és la b:
a.

a.

b.

b.

c.

c.

d.

d.

PER A LA VALORACIÓ D’AQUEST SUPÒSIT, EL TRIBUNAL TINDRÀ EN COMPTE
ELS CONEIXEMENTS 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 DE SÍNTESI, I LA QUALITAT DE
L’EXPRESSIÓ DE LA PRESENTACIÓ.
AQUEST SUPÒSIT PRÀCTIC PUNTUA FINS A UN MÀXIM DE 7,50 PUNTS.
Les preguntes 1, 7 i 8 puntuen fins a un màxim d’1 punt cadascuna.
Les preguntes 2, 3, 4, 5 i 6 tenen quatre respostes alternatives, de les quals només
una és la correcta. Aquestes preguntes puntuen 0,90 punts cadascuna. Per cada
resposta errònia es descompten 0,20 punts. Les preguntes sense resposta o
amb més d’una resposta no es tenen en compte.
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Pregunta 1

Els membres de la Mesa del Parlament tenen assignat sempre el mateix seient. Identifiqueu cadascun dels membres que actualment composen la Mesa, segons el número
corresponent a la fotografia, amb el càrrec i el nom i cognom (amb el cognom és suficient).

1
1

Núm.

22

33

Càrrec

44

5
5

66

77

Nom i cognom

1
2
3
4
5
6
7

Pregunta 2
El director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya vol accedir com a públic al Saló de Sessions un dia de Ple, en el punt de l’ordre del dia en què
s’està debatent un projecte de llei de carreteres. Com ha d’actuar l’uixer que controla
l’entrada al Saló de Sessions?

a.

L’ha de deixar accedir, perquè els directors generals de la Generalitat sempre estan autoritzats a accedir al Palau del Parlament i al Ple.

b.

L’ha de deixar accedir en aquest cas, perquè s’està debatent un projecte de llei de
l’àmbit de competència de la seva Direcció General.

c.

L’ha de deixar accedir sempre que porti la invitació corresponent.

d.

L’ha de deixar accedir només en el cas que no estigui en l’hemicicle el conseller de
Territori i Sostenibilitat, encara que no tingui invitació.
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Pregunta 3
Mentre s’està desenvolupant el Ple, un funcionari del Parlament vol accedir al Saló
de Sessions. D’acord amb el Reglament del Parlament, en quin dels supòsits següents l’uixer li ha de permetre l’accés?

a.

Sempre, perquè tots els funcionaris tenen dret a accedir al Saló de Sessions.

b.

Únicament si el funcionari porta la invitació corresponent.

c.

Sempre que el funcionari ho faci en l’exercici de les seves funcions.

d.

Només en el cas que el funcionari vagi acompanyat del seu cap de departament.

Pregunta 4
L’uixer que està a la tribuna del Saló de Sessions observa com un periodista està enregistrant en vídeo la sessió. Què ha de fer l’uixer?

a.

No ha de fer res si el periodista no causa molèsties a ningú.

b.

Informar-lo de que no es poden fer fotos ni vídeos i demanar-li que lliuri l’aparell
d’enregistrament.

c.

Comprovar que compta amb la deguda autorització de la Mesa i, si no, convidar-lo
que deixi de fer-ho.

d.

No ha de fer res, ja que està permès enregistrar vídeos dins el Saló de Sessions.
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Pregunta 5
En el transcurs d’una sessió plenària, mentre un conseller del Govern està intervenint,
dues persones del públic es posen dempeus i manifesten la seva desaprovació tot cridant. El conseller interromp el seu parlament i demana a l’uixer de la tribuna del públic
que desallotgi aquestes persones. Com ha d’actuar aquest uixer?

a.

L’uixer ha d’obeir la instrucció del conseller i ha de conduir aquestes persones fora
del Saló de Sessions.

b.

L’uixer ha de prendre la iniciativa abans que el conseller doni la instrucció i ha de
conduir aquestes persones fora del Saló de Sessions.

c.

L’uixer s’ha d’adreçar a aquestes persones, demanar-los silenci i ordre i ha de restar amatent a les instruccions del president del Parlament.

d.

Cap de les respostes anteriors és correcta.

Pregunta 6
Un dia de sessió plenària ordinària, el cap de l’Àrea de Serveis Generals, ordena a dos
uixers que col·loquin les banderes a la façana del Palau del Parlament.
És correcta aquesta ordre? En cas afirmatiu, mirant la façana des de l’estàtua del Desconsol, en quina posició s’han de col·locar les banderes?

a.

L’ordre no és correcta perquè aquesta no és una funció dels uixers.

b.

L’ordre no és correcta perquè les banderes només es col·loquen els dies de sessió
plenària extraordinària i el de la Diada de l’Onze de Setembre.

c.

L’ordre és correcta i s’ha de col·locar la bandera de Catalunya a l’esquerra i la bandera d’Espanya a la dreta.

d.

L’ordre és correcta i s’ha de col·locar la bandera de Catalunya a la dreta i la bandera d’Espanya a l’esquerra.
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Pregunta 7
Un dia de sessió plenària, just abans de començar la sessió i amb tots els membres de
la Mesa al seu lloc, llevat del secretari tercer, que és a punt d’arribar, els periodistes, per
tal de fer fotos, pugen les escales d’accés a la Mesa. En quedar les escales totalment
ocupades, alguns fotògrafs es posen darrere de la cadira del secretari general i de la
d’un secretari de la Mesa.
Expliqueu breument i clarament, quin dels uixers assignats a l’interior del Saló de Sessions ha d’actuar davant aquesta situació i com ha de fer-ho?
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Pregunta 8
Les sessions del Ple es retransmeten en directe per televisió i sobre el faristol sempre hi
ha un got d’aigua per l’orador. Mentre intervé un diputat, accidentalment dona un cop a
l’esmentat got i l’aigua es vessa sobre el faristol i el got cau a terra.
Expliqueu breument i clarament, quin dels uixers assignats a l’interior del Saló de Sessions ha d’actuar davant aquesta situació i com ha de fer-ho?

