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P A R L A M E N T  D E  C A T A L U N Y A  

PROVA ORAL 

CONVOCATÒRIA: Periodistes del Parlament de Catalunya (501-00004/12) 
PROVA: Tercera 



TERCERA PROVA 

La tercera prova té caràcter obligatori i eliminatori, i consisteix en l'exposició 
oral d'un tema proposat pel tribunal sobre la informació de l'activitat 
parlamentària i relacionat amb els supòsits pràctics plantejats en la segona 
prova, per tal de comprovar la capacitat comunicativa dels aspirants. 

L'opositor o opositora disposarà de deu minuts per a preparar l'exposició i 
d'un màxim de quinze minuts més per a la presentació oral. 

Els membres del tribunal podran requerir als aspirants els aclariments o les 
explicacions que considerin pertinents amb relació al seu exercici. 

Es valorarà l'eficàcia de l'expressió comunicativa i periodística de l'aspirant, 
la capacitat d'anàlisi de la realitat, la capacitat de raciocini, la sistemàtica i la 
claredat, la correcta formulació de conclusions i la capacitat de resolució de 
les qüestions plantejades. 

La qualificació d'aquesta prova és de 0 a 10 punts. 

Resta eliminat del procés selectiu l'aspirant que no es presentin a la prova el 
dia i hora assenyalat a la convocatòria de la mateixa. També comporta 
l'eliminació de l'espirant si l'exposició oral mereixi, a criteri del tribunal, la 
qualificació de 0 punts. 

EXPOSICIÓ ORAL 

La prova és en relació al supòsit pràctic 1 de la segona prova. Concretament 
sobre la tramitació de la Proposició de llei reguladora dels animals domèstics 
un cop superat el debat de totalitat. 

Acabat el Ple del Parlament, un periodista s'adreça al Departament de 
Comunicació del Parlament i formula presencialment les següents preguntes: 

"Quins tràmits ha de seguir la proposició de llei fins que el Parlament l'aprovi? 

"Quant temps pot passar des d'ara fins l'aprovació de la llei? 

"La regulació mitjançant una proposició de llei de la tinença d'animals 
domèstics pot ser objecte de dictamen del Consell de Garanties Estatutàries? 

"Si es dissol anticipadament el Parlament abans d'aprovar-se la llei, què 
passa amb aquesta proposició de llei?" 

La prova consisteix en atendre aquesta petició d'informació. 

Durant l'exposició l'opositor podrà fer ús de les notes i/o guió que hagi 
elaborat durant els 10 minuts que ha disposat per a preparar l'exposició. 

Es facilitarà a l'opositor un exemplar del Reglament del Parlament per si 
considera oportú fer alguna consulta durant els 10 minuts que disposa per a 
preparar la seva exposició. 


