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Convocatòria d'un procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball
per a cobrir temporalment les vacants dels llocs de treball de tècnic o tècnica
d'explotació de sistemes que es produeixin al Parlament de Catalunya entre
els exercicis del 2021 i el 2023
501-00014/12
COMISSIÓ TÈCNICA D'AVALUACIÓ
CONVOCATÒRIA DE LA PROVA DE LLENGUA CATALANA I DEL TEST TÈCNIC (la FASE)
La comissió tècnica d'avaluació del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de
treball per a cobrir tennporaImant les vacants dels llocs de treball de tècnic o tècnica
d'explotació de sistemes que es produeixin al Parlament de Catalunya entre els exercicis
del 2021 i el 2023 (BOPC 773, del 30 de desembre de 2020), s'ha reunit al Palau del
Parlament el 16 d'abril i, de conformitat amb les bases de la convocatòria, acorda:
1. Convocar els aspirants que no han acreditat estar en possessió del nivell de suficiència
de català (Cl), a fer la prova de coneixements de llengua catalana, de caràcter obligatori
i eliminatori, el dimecres 21 d'abril, a les 11 h, al Palau del Parlament de Catalunya
(Parc de la Ciutadella, 08003 Barcelona).
Aspirants no exempts de fer la prova de llengua catalana
Maña Alvarez , David
Padilla Rojas , David
Tarragó Delclòs , Eduard
2. Convocar els aspirants que superin la prova de llengua catalana i a la resta
d'aspirants, exempts de fer-la, a la realització del test tècnic.
En el test tècnic es valoren els mèrits i les capacitats professionals de l'aspirant en
relació amb les característiques específiques del lloc de treball. Consta de vint-i-cinc
preguntes relacionades amb la finalitat, les funcions i les tasques bàsiques del lloc de
treball.
La comissió tècnica de valoració ha fixat el temps de durada d'aquest test en noranta
minuts.
El test tècnic és eliminatori i es valora amb un màxim de 10 punts. La puntuació mínima
per a superar-lo és de 5 punts.
Dia del test tècnic:

30 d'abril de 2021

Lloc de realització;

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

PARLAMENT DE CATALUNYA

Els aspirants s'hauran de presentar en el lloc de realització de la prova a les 10.45 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 11 hores.
Tots els aspirants han de dur mascareta en accedir al Palau del Parlament. S'ha de
portar de manera correcta i en tot moment.

Palau del Parlament, 16 d'abril de 2021.
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