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Concurs oposició lliure per a proveir cinc places d’uixer o uixera del 
Parlament de Catalunya
501-00008/12

CONVOCATÒRIA DE LA PRIMERA PROVA

Tribunal qualificador
El tribunal qualificador del concurs oposició lliure per a proveir cinc places d’ui-

xer o uixera del Parlament de Catalunya (BOPC núm. 640, del 7 de juliol de 2020), 
en la sessió tinguda el 2 de desembre de 2020, ha acordat de convocar la primera 
prova (qüestionari): 

Dia: 16 de gener de 2021
Hora d’inici de la prova: 10 h
Lloc: Palau del Parlament de Catalunya (parc de la Ciutadella, s/n. 08003 Bar-

celona)
Per a garantir la distància interpersonal de seguretat i evitar aglomeracions, l’en-

trada al Palau del Parlament es farà de manera esglaonada, a partir de les 9.15 hores. 
El tribunal qualificador farà públics, amb antelació suficient, l’horari d’entrada de 
cada aspirant i la distribució dels aspirants per sales. A partir de l’hora assignada, i 
després d’acreditar-se amb l’original del DNI, el passaport o el carnet de conduir, es 
podrà entrar a la sala corresponent.

Els aspirants hauran d’anar proveïts d’un bolígraf de tinta de color negre i un 
corrector líquid de color blanc.

Mesures durant la realització de la prova per a evitar el contagi de Covid-19: 
– Tots els aspirants han de dur mascareta en accedir al Palau del Parlament, 

llevat dels casos que la normativa estableix com a excepció, que hauran d’ésser 
acreditats per personal facultatiu. Es prendrà la temperatura a tots els aspirants. 
Si es presenta una temperatura superior a 37,3ºC no es podrà accedir al Palau del 
Parlament i, per tant, no es podrà fer la prova. Així mateix, els aspirants que hagin 
estat diagnosticats positius per Covid-19 i els que tinguin prescrita una quarantena 
o un confinament preventiu tampoc no podran fer la prova el dia de la convoca-
tòria.

Els aspirants als quals els sigui impossible d’assistir a la realització de la prova 
el dia de la convocatòria per causes relacionades amb la Covid-19 poden sol·licitar al 
tribunal, en el termini de tres dies hàbils abans de la prova, l’ajornament de la pro-
va, per a la qual cosa han de presentar el justificant mèdic corresponent. El tribunal 
fixarà la data de realització de la prova ajornada, que en tot cas ha d’ésser abans de 
la publicació de les qualificacions, de manera que aquest ajornament no menyscabi 
els drets dels altres aspirants.

– Els aspirants han de dur mascareta i mantenir la distància de seguretat en tot 
moment dins del recinte del Palau del Parlament, també durant la realització de la 
prova.

– Hi haurà gel hidroalcohòlic per a la desinfecció de mans a disposició dels as-
pirants, i mascaretes higièniques per a casos excepcionals d’oblit, pèrdua o deterio-
rament.

Contra aquest acord es pot interposar un recurs d’alçada davant la Mesa del Par-
lament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la publicació, en 
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virtut dels articles 121 i 122 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del pro-
cediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2020
Ferran Domínguez García, secretari del tribunal
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