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TERCERA PROVA 

 

Primer exercici 

(Consisteix en un supòsit pràctic relacionat amb l’activitat 

parlamentària) 

(Durada: 1 hora) 

 

 

 

 

 

 

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  la  Sentència  del  15  de  juliol  de  2020,  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de 

Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Quarta, que ha recaigut en el PO 54/18.  

Torn: lliure 

Cos: administradors parlamentaris 

6 de novembre de 2019 
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INSTRUCCIONS DEL TRIBUNAL 

 

SUPÒSIT PRÀCTIC 

Aquest supòsit pràctic es refereix a la tramitació final en el Ple del Projecte de llei de modificació 

del  llibre  quart  del  Codi  civil  de  Catalunya  per  tal  de  garantir  la  igualtat  de  drets  i  la  no 

discriminació de les persones amb discapacitat sensorial, i es demana que els aspirants siguin 

capaços de confeccionar el text final de la llei que publica el Parlament en atenció als textos i 

debats que s’han produït fins aquell moment (amb una puntuació de 7 punts sobre 10), i que 

també puguin contestar satisfactòriament a diverses qüestions pràctiques relacionades amb el 

supòsit (amb una puntuació de 3 punts sobre 10).  

 

DOCUMENTS QUE HAN D’ELABORAR ELS ASPIRANTS 

Els aspirants, tenint en compte  l’enunciat d’aquest supòsit pràctic  i  la documentació annexa, 

han de fer el següent: 

 

‐ El TEXT FINAL DE LA LLEI (amb una puntuació de 7 punts sobre 10): Heu de confeccionar 

el  text  final de  la  llei que  faria un gestor del Cos d'Administradors Parlamentaris del 

Parlament de Catalunya un cop superat el debat final del Ple per enviar a publicar al diari 

oficial  corresponent  del  Parlament  en  atenció  al  dictamen  aprovat  per  la  comissió 

(document  annex 1),  les  esmenes presentades  abans del  debat  en el  Ple  (document 

annex 2) i el desenvolupament de la sessió del Ple (document annex 3). 

 

Els errors, omissions i incoherències de contingut es penalitzaran en funció del seu abast 

i del nombre de vegades en què s’incorri.   

 

‐ Un DOCUMENT AMB  LA  RESPOSTA  BREU A  LES QÜESTIONS  PRÀCTIQUES  SEGÜENTS 

(amb una puntuació de 3 punts sobre 10): La resposta ha d’ocupar un màxim de 4 línies 

per cada una de les sis qüestions: 

 

1) En  aquesta  tramitació  s’ha  presentat  una  esmena  tècnica:  què  és  aquest  tipus 

d’esmena? Es pot presentar just abans del debat en el Ple? (Puntuació sobre 3 punts: 

0,5 punts) 

 

2) Per què no s’han votat en el Ple les esmenes reservades 13 i 15? (Puntuació sobre 3 

punts: 0,5 punts) 

 

3) Si,  un  cop  acabat  el  debat  final  en  el  Ple,  algun  punt  del  text  resultant  fos 

incongruent o obscur, qui pot trametre novament el text a la comissió per a preparar 

una redacció harmònica? A iniciativa de qui? (Puntuació sobre 3 punts: 0,5 punts) 

 



4) Qui aprova la versió castellana del text de la llei? Qui l’ha elaborat? (Puntuació sobre 

3 punts: 0,5 punts) 

 

5) Correspon al gestor parlamentari assignar el número de la llei i la data? A què fan 

referència aquestes dades? (Puntuació sobre 3 punts: 0,5 punts) 

 

6) En quins diaris oficials es publicarà la llei objecte d’aquest exercici? (Puntuació sobre 

3 punts: 0,5 punts) 

 

 

 

 Documentació que s’annexa per a la realització d’aquest supòsit pràctic:  

‐ Document annex 1: el Dictamen de la Comissió de Justícia, amb les esmenes reservades. 

‐ Document  annex  2:  una  esmena  tècnica  i  una  esmena  transaccional  distribuïdes  als 

grups parlamentaris abans del debat final en el Ple. 

‐ Document annex 3: la transcripció en brut del Ple. 

(*) També disposeu d’aquests documents annexos, en format Word, en la carpeta que es 

troba damunt de l’escriptori del vostre ordinador. 

 

FORMA DE REALITZACIÓ 

Aquest supòsit pràctic s’ha de fer amb ordinador, utilitzant el programa Word, per la qual cosa 

es valorarà l’ús i coneixement d’aquest programa. 

Si el document Word del text final de la Llei no segueix els paràmetres formals dels documents 

publicats  pel  Parlament  de  Catalunya,  es  penalitzarà  fins  a  2  punts  negatius  depenent  del 

número i grau de les incoherències i errors de format.  

El text final i el document amb les qüestions s’han de fer en documents de Word separats. 
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DOCUMENT ANNEX 1 

 

AL PRESIDENT DEL PARLAMENT 

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 3 d’octubre de 2019, ha 
estudiat el text del Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil 
de Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació de les 
persones amb discapacitat sensorial (tram. 200-00001/12), l’informe de la 
ponència i les esmenes. 

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 120.6 i 7 del Reglament del 
Parlament, i recollint les modificacions aprovades per la Comissió, ha acordat 
d’establir el dictamen següent: 

PROJECTE DE LLEI DE MODIFICACIÓ DEL LLIBRE QUART 
DEL CODI CIVIL DE CATALUNYA PER TAL DE GARANTIR 
LA IGUALTAT DE DRETS I LA NO DISCRIMINACIÓ DE LES 
PERSONES AMB DISCAPACITAT SENSORIAL (TRAM. 200-

00001/12) 

Exposició de motius 

La finalitat d’aquesta llei és situar les persones amb discapacitat sensorial, sigui 
temporal o permanent, en igualtat de condicions respecte a les altres persones 
pel que fa a l’exercici efectiu de llurs drets a l’hora d’atorgar un testament davant 
de notari i de poder intervenir en qualitat de testimoni en l’acte d’atorgament 
del testament per una altra persona. 

La malaltia o la disfunció de caràcter físic no és, per ella mateixa, un criteri per 
determinar si una persona és capaç o no per atorgar un testament o per 
intervenir en qualitat de testimoni en l’acte de l’atorgament de testament per 
una altra persona 

Article 1. Modificació de l’article 421-8 del Codi civil de 
Catalunya 

Es modifica l’article 421-8 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la 
manera següent:  



«Article 421-8. Testament atorgat per una persona amb discapacitat sensorial 

»1. Si el testador té una discapacitat sensorial en el moment d’atorgar testament, 
el notari ha d’aplicar el que estableix aquest codi. En qualsevol cas, el notari ha 
d’oferir al testador el suport i els mitjans necessaris per a testar, sense que això 
li pugui comportar cap càrrega econòmica addicional. El col∙legi professional ha 
de proporcionar al notari els mitjans esmentats. 

»2. El que estableix l’apartat 1 s’aplica també en el cas que una persona amb 
discapacitat sensorial actuï com a testimoni en l’atorgament d’un testament 
notarial.»  

Article 2. Modificació de l’article 421-10 del Codi civil de 
Catalunya 

Es modifica l’apartat 2 de l’article 421-10 del Codi civil de Catalunya, que resta 
redactat de la manera següent:  

«2. Concorren circumstàncies especials en el testador si per qualsevol causa no 
sap o no pot signar. No es considera que hi concorrin circumstàncies especials 
pel fet que tingui una patologia sensorial.»  

Article 3. Modificació de l’article 421-11 del Codi civil de 
Catalunya 

Es modifica l’article 421-11 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la 
manera següent:  

«Article 421-11. Idoneïtat dels testimonis 

»1. Els testimonis, si n´han d’intervenir, són dos, han d’entendre el testador i el 
notari i han de poder signar. No cal que siguin pregats, ni que coneguin el 
testador, ni que tinguin la seva mateixa residència. 

»2. No poden ésser testimonis:  

a) Els menors d’edat i els incapaços per a testar. 

b) Els condemnats per delictes de falsificació de documents, per calúmnies o per 
fals testimoni. 

c) Els afavorits pel testament. 

d) El cònjuge, el convivent en parella estable i els parents dins del quart grau de 
consanguinitat i el segon d’afinitat dels hereus instituïts o els legataris designats 
i del notari autoritzant. 

»3. Les causes d’inidoneïtat s’apliquen, a més de les persones a què fa referència 
l’apartat 2, als facultatius, els intèrprets i els experts que intervenen en el 
testament.» 



 
 

 

7 
 

Article 4. Modificació de l’article 421-14 del Codi civil de 
Catalunya 

Es modifica l’article 421-14 del Codi civil de Catalunya, que resta redactat de la 
manera següent:  

«Article 421-14. Redacció del testament tancat 

»1. Un testament tancat és aquell que és escrit pel testador amb l’expressió del 
lloc i la data.  

»2. S’espera que el testador signi amb rúbrica tots els fulls i al final del 
testament, però si no ho fa cal que posi el seu nom amb lletra clara. 

»3. Si el testador no sap o no pot signar, ho pot fer per encàrrec seu una altra 
persona, que ha de signar al final del testament i en tots els fulls, després 
d’haver fet constar la seva identitat i la causa de la impossibilitat que signi el 
testador. 

»4. El document que conté el testament s’ha d’introduir en una coberta tancada 
de manera que no en pugui ésser extret sense malmetre-la.  

»5. No poden atorgar testament tancat els qui no saben o no poden llegir.» 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL. ÚS DE MITJANS PER A SUPLIR 
LA PATOLOGIA SENSORIAL 

1. De conformitat amb el que estableixen els articles 421-8, 421-10 i 421-14 del 
Codi civil de Catalunya, i a sol∙licitud de l’atorgant, en l’atorgament de 
testaments i altres documents notarials de naturalesa successòria, s’ha 
d’utilitzar el braille, la llengua de signes, la lectura labial o altres mitjans 
lingüístics o tècnics que permetin de suplir la patologia sensorial que afecti la 
comprensió oral, la lectura o l’escriptura.   

2. El Col∙legi de Notaris de Catalunya, en el termini de sis mesos a comptar de 
la publicació d’aquesta llei en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, ha 
de subscriure amb la Generalitat, amb altres administracions i organismes 
públics o amb entitats sense ànim de lucre els convenis necessaris per a estar 
en disposició de complir el que estableixen l’apartat 1 d’aquesta disposició i 
l’article 421-8 del Codi civil de Catalunya. 



DISPOSICIÓ FINAL. ENTRADA EN VIGOR 

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

 

 

ESMENES RESERVADES PER A DEFENSAR EN EL PLE 

 

 

A tot el text 

Esmena 1 

GP de Catalunya en Comú Podem (1) 
De modificació a tot el text 

Sempre que aparegui «la malaltia o la patologia» es modificarà per «la 
discapacitat sensorial». 

 

Article 1. Modificació de l’article 421-8 del Codi civil de 
Catalunya 

Esmena 2 

GP Socialista i Units per Avançar (1) 
De supressió d’un incís de l’apartat 1 de l’article 421-8 

En qualsevol cas, el notari ha d’oferir al testador el suport i els mitjans necessaris 
per a testar, sense que això li pugui comportar cap càrrega econòmica 
addicional. El col∙legi professional ha de proporcionar al notari els mitjans 
esmentats. 
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Article 3. Modificació de l’article 421-11 del Codi civil de 
Catalunya 

Esmena 4  

GP de Ciutadans (1)  

De supressió dels apartats 2 i 3 de l’article 421-11.  

 

 

Article 4. Modificació de l’article 421-14 del Codi civil de 
Catalunya 

Esmena 8  

GP de Catalunya en Comú Podem (6)  

De supressió de l’apartat 3 de l’article 421-14.  

 

 

Esmena 9  

GP de Catalunya en Comú Podem (7)  

De modificació dels apartats 1 i 2 de l’article 421-14 

Article 421-14.  

1. El testament tancat és escrit pel testador, sigui en forma autògrafa, en braille 
o per altres mitjans tècnics, o per una altra persona per encàrrec seu, amb 
l’expressió del lloc i la data. Si l’escriu una altra persona a prec del testador, s’ha 
de fer constar aquesta circumstància i s’ha d’identificar la dita persona, que ha 
de signar amb el testador al final del testament.  

2. El testador ha de signar en tots els fulls i al final del testament, després 
d’haver salvat les paraules esmenades, ratllades, afegides o entre línies. Si el 
testament s’ha redactat en suport electrònic, s’ha de signar amb una signatura 
electrònica reconeguda. 

 

 

 

 



 

Addició de nous articles 

Esmena 13 

GP de Catalunya en Comú Podem (7) 
D’addició  

Article 5. Despeses del traductor de llenguatge de signes o Braille  

Les despeses del traductor de llenguatge de signes o Braille seran assumides per 
la notaria o en el seu defecte el Col∙legi de Notaris, deixant exempt per això a 

l’administració o al client. 
 

 

Disposició final  

Esmena 15 

GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3) 
De modificació 

Disposició final. Entrada en vigor 

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, però l’assumpció de despeses pels notaris o els 
col·legis professionals entrarà en vigor als nous mesos. 
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DOCUMENT ANNEX 2 

 
 

 

 
ESMENA TÈCNICA  
 
Motivació: Cal preveure la derogació de la disposició addicional segona de la Llei 
10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
successions, que conté regulació contradictòria amb el que es vol aprovar ara. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Es deroga la disposició addicional segona de la Llei 10/2008, del 10 de 
juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
successions. 

 

 

 
ESMENA TRANSACCIONAL  
 
Entre l’esmena 13 del GP de Catalunya en Comú Podem (7), l’esmena 15 del GP 
Republicà i GP de Junts per Catalunya (3) i el text del dictamen, de forma que es proposa 
la redacció transaccional següent que es situaria en la disposició final:   
 

DISPOSICIÓ FINAL. ENTRADA EN VIGOR 

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, llevat del que disposa l’apartat 1 de l’article 
421-8 del Codi civil de Catalunya, en la redacció donada per l’article 1 
d’aquesta llei, que entra en vigor al cap de sis mesos de la publicació 
d’aquesta llei en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 
  



 
 

 

DOCUMENT ANNEX 3 

 
 

Ple del Parlament 

Sessió 39, primera reunió, dimecres 9 d’octubre de 2019 

Presidència del M. H. Sr. Roger Torrent i Ramió 

 

El president  

Un cop acabat el debat, estem cridant a votació. (Pausa.)  

En primer lloc, votarem una esmena tècnica, que ha estat distribuïda a tots els 
ponents i, per tant, a tots els grups parlamentaris. Passem a la votació. Aquesta 
esmena tècnica ha estat aprovada per unanimitat, és a dir, 130 vots a favor, cap en 
contra i cap abstenció. 

En segon lloc, votarem l’esmena 1. Aquesta esmena ha estat aprovada per 
unanimitat, és a dir, 130 vots a favor, cap en contra i cap abstenció. 

A continuació votarem l’esmena 2. En el marcador de votació poden veure 43 vots 
a favor, 56 en contra i 30 abstencions. Un diputat consta com a no vota. 

Ara, votarem l’esmena 4. Aquesta esmena ha obtingut 80 vots a favor, 50 en contra 
i cap abstenció. 

Tot seguit votarem l’esmena 8. El resultat d’aquesta votació és 35 vots a favor, cap 
en contra i 95 abstencions.  

Ara votem l’esmena 9. Aquesta esmena ha estat aprovada per unanimitat, és a dir, 
130 vots a favor, cap en contra i cap abstenció. 

A continuació, votarem l’esmena transaccional, que també ha estat distribuïda a tots 
els ponents i grups parlamentaris. Aquesta esmena ha estat aprovada per 
unanimitat, és a dir, 130 vots a favor, cap en contra i cap abstenció. 

I votem, ara, la resta del text del dictamen. 

Comença la votació de la resta del text del dictamen del Projecte de llei de 
modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya. Ha estat aprovat per 130 vots 
a favor, cap en contra, i cap abstenció. És a dir, per unanimitat. 

(Aplaudiments forts i perllongats.) 

Moltes gràcies. 

 

 


