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

TRIBUNAL QUALIFICADOR
QUALIFICACIONS DE LA SEGONA PROVA (LLENGUA CATALANA)
CONVOCATÒRIA DE LA QUARTA PROVA
El tribunal qualificador, en sessió tinguda el dia 4 de febrer de 2021, d’acord amb e l que
estableix la base 10.2 de la convocatòria del concurs oposi ció lliure per a proveir cinc places
d’uixer o uixera del
Parlament de Catal unya, acorda fer públiques les qualificacions
corresponents a la segona prova de coneixements de llengua catalana, que s’a djunten
en l’annex I.
Així mateix, el tribunal qualificador, atès que no hi ha cap aspirant que hagi de fer la tercera
prova de coneixements de l lengua castellana, ha acordat convocar els aspirants que han
superat la primera prova i als dos aspirants que han superat l a segona prova i han acreditat el
nivell intermedi de català (B2) a fer la quarta prova.
Dia de la prova:

19 de febrer de 2021

Lloc de realització:

Parlament de Catalunya
Parc de la Ciutadella, s/n
08003 Barcelona

Els aspirants s’hauran de presentar en el lloc de realització de la prova a les 9.45 h i hauran
d’anar proveïts d’un bolígraf de tinta de color negre i l’original del seu DNI, passaport o carnet
de conduir.
La prova començarà a les 10 h.
La quarta prova, de caràcter obligatori i eliminatori, consisteix a resoldre per escrit un o dos
supòsits pràctics que pl antejarà el tribunal sobre l es tasques pr òpies dels uixers del Parlament
de Catalunya. S’hi poden formular preguntes amb relació al contingut d’aquestes ta sques i al
contingut del temari de l ’annex 1 de la convocatòria. Aquesta prova pot incloure diferents
situacions professionals, sobre els coneixements requerits o re lacionats amb l es funcions dels
uixers del Parl ament de Catal unya recollides en l’annex 2, i les competències professionals de
l’annex 3 de la convocatòria.
Per a la realització d’aquesta prova, el tribunal pot rebre l'assistència dels assessors
especialistes que designi.
Per al desenvolupament d’aquesta prova, els aspirants no poden disposar de material ni
documentació en suport paper, llevat que el tribunal acordi el contrari.
Per a l a valoració d’aquesta prova, el tribunal qualificador tindrà en compte els coneixements
acreditats relatius al contingut del temari i la capacitat i les aptituds per aplicar-los a situacions
de la pràctica professional, la comprensió de les situacions i instruccions, la capacitat analítica i
de síntesi, i la qualitat de l’expressió i de la presentació.
El temps per a fer aquesta prova és d’una hora en el cas que el tribbunal plantegi un supòsit
pràctic i de dues hores en el cas que en plantegi dos.

La qualificació d’aquesta prova és de 0 a 15 punts. La puntuació mínima per a superar-l a és de
7,5 punts. En el cas que hi hagi més de 40 aspirants amb una puntuaci ó igual o superior a 7,5
punts, la puntuació mínima per a superar la prova serà l ’obtinguda per l ’aspirant situat per
ordre de puntuació en el número 40. En cas d’empat en aquesta puntuació, s’inclouran tots els
aspirants empatats en la puntuació final fixada com a nota de tall.
De conformitat amb el que disposa la base 13.2 de la convocatòria, contra els actes del tribunal
qualificador 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 publicació d’aquest
acord, segons el que disposen els articles 121 i 122 de la llei de l’Estat 39/2015, d’1 d’octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
El secretari del tribunal
(Aquest document és còpia de l'original signat)

Annex I – APTES
2a PROVA
Català
Qualificació

COGNOMS I NOM

Qualificació

GRIÑÓ ABAD, JOSÉ MARÍA

APTE

SANTANDREU IBARS, JORGE

APTE

El secretari del tribunal
(Aquest document és còpia de l'original signat)

