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Concurs oposició lliure per a proveir dues places d’arxiver o arxivera
del Parlament de Catalunya
501-00001/11
CONVOCATÒRIA DE LA PRIMERA PROVA

Tribunal qualificador

El tribunal qualificador del concurs oposició lliure per a proveir dues places d’arxiver o arxivera del Parlament de Catalunya (BOPC 336, del 20 de febrer de 2017, i
DOGC 7312, del 20 de febrer de 2017), nomenat per la Mesa del Parlament en data
del 28 de març de 2017 (BOPC 371, del 29 de març de 2017), d’acord amb el que
estableixen les bases 7.1, 1.6 i 1.7 de la convocatòria, convoca els aspirants admesos
a fer la primera prova de la fase d’oposició, de caràcter obligatori i eliminatori, que
consisteix en dos exercicis, de tres hores cada un, amb un interval mínim de dues
hores entre cada exercici. El primer exercici consisteix a desenvolupar per escrit dos
temes extrets per sorteig d’entre els temes de l’annex A (temari d’arxivística): un
dels temes s’haurà d’extreure d’entre els temes de l’1 al 14 i l’altre s’haurà d’extreure
d’entre els temes del 15 al 33. El segon exercici consisteix a desenvolupar per escrit
dos temes extrets per sorteig d’entre els temes de l’annex B (temari general): un dels
temes s’haurà d’extreure d’entre els temes de l’1 al 16 i l’altre s’haurà d’extreure d’entre els temes del 17 al 27.
De conformitat amb la base 7.1.1 de la convocatòria, el desenvolupament d’aquesta primera prova (primer i segon exercicis) es durà a terme en un mateix dia, d’acord
amb l’horari següent:
Primer exercici
Dia: 22 de juny de 2017
Es convoca els aspirants al lloc de realització de la prova a les 9 h.
Hora inici: 9.30 h
Lloc: Palau del Parlament de Catalunya (parc de la Ciutadella, s/n)
Segon exercici
Dia: 22 de juny de 2017
Es convoca els aspirants al lloc de realització de la prova a les 15 h.
Hora inici: 15.30 h
Lloc: Palau del Parlament de Catalunya (parc de la Ciutadella, s/n)

Els aspirants s’han de presentar al lloc de realització de la prova amb el document nacional d’identitat, el passaport o el carnet de conduir originals.
Contra l’acord del tribunal 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, segons el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei de l’Estat 39/2015, de
l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Palau del Parlament, 2 de maig de 2017
Begoña Benguría Calera, secretària del tribunal
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