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Concurs oposició lliure per a proveir nou places de l’escala
general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors
Parlamentaris del Parlament de Catalunya
501-00002/11
EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA
Acord: Mesa del Parlament, 28.07.2020

Acord de la Mesa del Parlament de 28 de juliol de 2020, pel qual es
disposa el compliment de la Sentència del 15 de juliol de 2020 de
la Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, dictada en el recurs contenciós
administratiu núm. 3118/2020

La Sentència 3118/2020, del 15 de juliol, del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Quarta, dictada en el procediment ordinari 54/18, seguit a instàncies de T. P. B., reconeix el dret de la demandant a la retroacció d’actuacions, a fi que se la convoqui de nou a la realització del
primer exercici de la tercera prova del concurs oposició lliure per a proveir nou places de l’escala general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors
Parlamentaris (grup C1) del Parlament de Catalunya (BOPC 358, del 16 de març de
2017). La repetició de l’exercici no afectarà els aspirants que en el seu moment van
resultar seleccionats, sinó només l’actora i la resta dels aspirants que no van superar
el procés selectiu.
La lletra c de la base 7.1.1 de l’Acord de la Mesa del Parlament del 28 de febrer
de 2017, de convocatòria d’un concurs oposició lliure per a proveir nou places de
l’escala general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris (grup C1) del Parlament de Catalunya (BOPC 358, del 16 de març de
2017), estableix el següent:
«c) Tercera prova. Té caràcter obligatori i eliminatori. Consta de dos exercicis:
»Primer exercici. Consisteix en un supòsit pràctic relacionat amb l’activitat parlamentària. En el cas que el tribunal decideixi que la prova es faci amb
ordinador, s’utilitzaran els programes Word o Excel, i també es podrà valorar
l’ús i el coneixement d’aquests programes.
»El tribunal ha de fixar el temps per a fer aquest exercici, que no pot superar l’hora.
»La qualificació de l’exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per
a superar-lo és de 5 punts.
»Segon exercici. Consisteix a elaborar un document administratiu o diversos, d’acord amb les instruccions del tribunal.
»El tribunal ha de fixar el temps de durada d’aquest exercici, que no pot
superar l’hora.
»La qualificació de l’exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per
a superar-lo és de 5 punts.
»Per a valorar els exercicis, s’han de tenir en compte els coneixements
acreditats per l’aspirant, i també la qualitat dels documents pel que fa a l’exposició, la correcció ortogràfica, la presentació, la capacitat de síntesi i la
redacció.
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»El tribunal no ha d’avaluar el segon exercici dels aspirants que hagin
obtingut la qualificació de “no apte” en el primer exercici d’aquesta tercera
prova.
»La puntuació de la prova s’ha de determinar sumant les qualificacions
obtingudes en cadascun dels exercicis. Per a superar la prova, cal haver superat tots els exercicis.»
Mitjançant acord del tribunal qualificador, el lloc, la data i l’hora de realització
de l’exercici esmentat es publicarà al web del Parlament https://www.parlament.cat/
web/actualitat/concursos-oposicions/index.html.
En virtut d’això, i vist que s’ha seguit el tràmit que estableixen els Estatuts del
règim i el govern interiors amb relació a l’òrgan de representació del personal del
Parlament, fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts, la Mesa del
Parlament
Acorda:

1. Executar la Sentència 3118/2020, del 15 de juliol de 2020, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Quarta, que
ha recaigut en el procediment ordinari 54/18. Convocatòria 501-00002/11 del concurs oposició lliure per a proveir nou places de l’escala general d’administrador o
administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya
(BOPC 358, del 16 de març de 2017), corresponent a l’oferta d’ocupació pública del
Parlament de l’any 2016.
2. Publicar la llista dels aspirants que seran convocats a la realització del primer
exercici de la tercera prova de la fase d’oposició, i que figuren en l’annex I.
3. Encomanar al tribunal que, juntament amb la nova convocatòria del primer
exercici de la tercera prova, faci públiques de manera desglossada la puntuació que
van obtenir en el primer exercici i en el segon exercici d’aquesta prova els aspirants
convocats, amb la finalitat que els que van obtenir una qualificació de «no apte» puguin comprovar si no la van superar a causa de la nota obtinguda en el segon exercici, ja que tots dos són eliminatoris.
Davant d’aquesta resolució, les parts legitimades podran promoure incident
d’execució de sentència davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala
Contenciosa Administrativa, de conformitat amb el que disposen els articles 7 i 109
de la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Palau del Parlament, 28 de juliol de 2020
Xavier Muro i Bas, secretari general
Annex I. Admesos a la nova realització del primer exercici de la tercera
prova

Torn lliure
Cognoms i nom
Bergadà Pujol, Carlota
Calvet Pagès, Eva
Campos Abad, Roser
Crespo Fraile, Victoria Aida
Expósito Agut, Montserrat
Feliu Terré, Montserrat
Fernández Parada, María Dolores
García García, Adela
Izquierdo Bosque, Maria Isabel
Marín Ferreres, Marta
Paloma Sánchez, Joan Ignasi
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Piquero Félez, Brígida
Pla Cuenca, Patrícia
Portales Romero, Gemma
Portet Sullà, Xavier
Prats Boldú, Teresa
Puig Martínez, Mercè
Redondo Calderón, Albert
Rius Fulquet, Marta
Sala Coderch, Elisabet
Santana Quilez, Milagrosa
Serra Vázquez, Jordi
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