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TRIBUNAL QUALIFICADOR
QUALIFICACIONS DESGLOSSADES DE LA TERCERA PROVA I CONVOCATÒRIA
DE LA REPETICIÓ DEL PRIMER EXERCICI DE LA TERCERA PROVA
El tribunal qualificador 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),
en la sessió tinguda el 28 de setembre de 2020, de conformitat amb les bases de
la convocatòria i amb l'acord de la Mesa del Parlament del 28 de setembre
d'execució de 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. (BOPC 660, del 29
de juliol de 2020), ha acordat:
1. Fer pública de manera desglossada la qualificació que van obtenir en el primer
exercici i en el segon exercici de la tercera prova els aspirants convocats, amb la
finalitat que els que van obtenir una qualificació de «no apte» en la prova puguin
comprovar si no la van superar a causa de la nota obtinguda en el segon exercici,
ja que tots dos són eliminatoris (annex I).
2. Convocar els aspirants a la repetició del primer exercici de la tercera prova,
d'acord amb les indicacions següents:
Dia: 6 de novembre de 2020
Hora d'inici de l'exercici: 9.30 h
Lloc: Palau del Parlament de Catalunya (parc de la Ciutadella, s/n)
Els aspirants convocats s'han de presentar al Palau del Parlament per a fer
l'exercici a les 9.15 h. A partir d'aquesta hora, amb l'acreditació prèvia de l'original
del DNI, passaport o carnet de conduir, els aspirants entraran a la sala
corresponent. L'exercici començarà a les 9.30 h.
Mesures de prevenció durant la realització de l'exercici amb motiu de la Covid19:
Tots els aspirants han de portar mascareta en accedir al Parlament, llevat dels
casos establerts com a excepció per la normativa, que hauran d'ésser
acreditats per personal facultatiu. Es prendrà la temperatura a tots els

Una temperatura
Impedirà
al Parlament
4 p e r t a n t , la realització de l'exerclcA Aixímateix,el5a5plrant5 que hagin e^tat
dlagno5tlcat5po5ltlu5 de la Covld-191el5 que tinguin prescrita una quarantena
o un confinament preventiu tampoc no podran fer l'exerclcl el dia de la
convocatòria.
El5a5plrant5al5qual5le5cau5e5 relacionades amb la Covld-19el5 Impedeixin
d'a55l5tlrala realització de l'exerclcl el dia de la convocatòria poden 5olllcltar
al tribunal, en el termini de tre5dle5hàbll5aban5 de la celebració de la prova,
l'ajornament de l'exerclcl,perala qual colaban de presentar el justificant
mèdic corresponent. El tribunal fixarà la data de realització de la prova
ajornada, que en tot ca5bad'é55eraban5 de la publicació de le5 qualificacions,
de manera que aquest ajornament no meny^cabl el5 dret5 del5 altres
a5plrant5.
-

El5a5plrant5 ban de portar la ma^caretalmantenlr la distància de seguretat
en tot moment dln5 del recinte del Parlament 1 durant la realització de
l'exerclcl.
HI baurà gel desinfectant de man5adl5po5lclódel5a5plrant5lun repo5ltorl
de ma5carete5 higièniques per a ca505 excepcionals d'oblit, pèrdua o
deteriorament.

3. Fer públiques le5 característiques de i'e^ercici, 1 també el5 criteris de
valoració 1 superació de l'exerclcl, d'acord ambel estableixen le5 ba^e^de la
convocatòria.
a)CaracterÍ5tlque5del'exerclcl
-

El primer exercici de la tercera prova con5l5telx en un 5upÒ5lt pràctic relacionat
amb l'activitat parlamentària.
La durada de l'exerclclé^ d'una hora.

-

El tribunal ba acordat que l'exercides faci amb un ordinador babllltataaque^t
efecte, amb el5 programem ^ord o Excel, per reproduir le^ condiciona de
realització anteriors.

b)Crlterl5devaloraclól5uperaclódel'exerclcl
-

La qualificació de l'exerclclé^deOa 10punt5. La puntuació mínima pera
5uperar-lo é5 de 5 punt5. En l'enunciat del 5upÒ5lt pràctic e5 detallarà la
puntuació de cadascuna de Ie5part5 de l'exerclcl.
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Per a valorar l'exercici, el tribunal tindrà 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, i també es valorarà l'ús i el coneixement dels programes Word o
Excel.
-

D'acord amb les bases de la convocatòria, aquest exercici té caràcter
eliminatori.

-

Les qualificacions es faran públiques al tauler d'anuncis del Parlament.

Contra l'acord del tribunal qualificador es pot interposar un recurs d'alçada davant
la Mesa del Parlament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data
de la publicació de l'acord, de conformitat amb el que disposen els articles 121 i
122 de la Llei de l'Estat 39/2015, de I'l d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
el Parl/rnlent, 1

Rffan Domínguez García
Secretan del tribunal

:tubre de 2020
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Annex I
PUNTUACIÓ DESGLOSSADA
3a PROVA
Administradors parlamentaris. Tom Lliure

Qualificació Ir
exercici

Qualificació
2n exercici

Berga dà Pujol, Carlota

5,0

5,0

Calvet Pagès, Eva

6,5

5,5

Campos Abad, Roser

5,5

5,0

Crespo Fraile, Victoria Aida

No apte

5,0

Expósito Agut, Montserrat

5,5

No apte

Feliu Terré, Montserrat

6,0

No apte

Fernández Parada, Maria Dolores

5,5

5,0

García García, Adela

7,5

5,0

Izquierdo Bosque, Maria Isabel

5,0

6,0

Marín Ferreres, Marta

6,0

8,5

Paloma Sánchez, Joan Ignasi

7,0

6,0

Piquero Félez, Brígida

5,5

7,5

No apte

No apte

Portales Romero, Gemma

5,5

5,0

Portet Sulla, Xavier

5,5

9,0

Prats Boldú, Teresa

5,0

8,0

Puig Martínez, Mercè

6,8

7,5

Redondo Calderón, Albert

5,5

8,0

No apte

No apte

6,0

6,0

Santana Quilez, Milagrosa

No apte

7,0

Serra Vázquez, Jordi

No apte

5,0

COGNOMS, NOM

Pla Cuenca, Patrícia

Rius Fulquet, Marta
Sala Coderch, Elisabet

segmetári del friblinal
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