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

Concurs oposició per a proveir tres places de lingüista del Cos de Lingüistes del 
Parlament de Catalunya 

501-00011/12 

TRIBUNAL QUALIFICADOR 

QUALIFICACIONS DEL PRIMER EXERCICI DE LA SEGONA PROVA 

CONVOCATORIA DEL SEGON, EL TERCER, EL QUART I EL CINQUÈ EXERCICIS 
DE LA SEGONA PROVA 

El tribunal qualificador, en la sessió del 29 de setembre de 2021, d'acord amb el que 
estableixen les bases 1.6, 7.1.2, 7.3.2 i 8.1 de la convocatoria del concurs oposició per a 
proveir tres places de lingüista del Cos de Lingüistes del Parlament de Catalunya, acorda: 

1. Aprovar i fer públiques les qualificacions corresponents al primer exercici de la segona 
prova, que s'adjunten com a annex I (aptes) i annex II (no aptes). 

2. Convocar els aspirants que hagin superat el primer exercici de la segona prova a la 
realització del segon, el tercer, el quart i el cinquè exercicis de la segona prova, que es 
farà en dues sessions (el divendres 15 i el divendres 22 d'octubre), d'acord amb el 
calendari que s'adjunta a l'annex III. 

Els aspirants s'hauran de presentar al lloc de realització dels exercicis un quart d'hora 
abans de l'inici, i hauran d'anar proveïts de l'original del seu DNI, passaport o carnet de 
conduir. 

• El segon exercici de la segona prova consisteix en la revisió d'un text de l'àmbit 
parlamentari, o més d'un, de caràcter no legislatiu, d'acord amb les condicions 
establertes per la base 7.1.2.2 de la convocatòria. 

El tribunal acorda que l'exercici es faci amb ordinador, sense connexió a internet, per 
mitjà del processador de textos Word. 

Per resoldre l'exercici, els aspirants podran portar un diccionari de definicions en català 
en format paper, del tipus del Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis 
Catalans, que el tribunal examinarà per verificar que no contingui cap altre material. 

• El tercer exercici de la segona prova consisteix en la verificació i l'establiment 
definitiu del text de la transcripció d'un discurs oral d'àmbit parlamentari, d'acord 
amb els usos propis del Parlament, segons les condicions establertes per la base 
7.1.2.3 de la convocatòria. 

El tribunal acorda que l'exercici es faci amb ordinador, sense connexió a internet, per 
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mitjà del processador de textos Word i d'un programa de reproducció de so que el 
Parlament posarà a la disposició dels aspirants. 

Per resoldre l'exercici, els aspirants podran portar un diccionari de definicions en català 
en format paper, del tipus del Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis 
Catalans, que el tribunal examinarà per verificar que no contingui cap altre material. 
També podran consultar el manual de correcció dels diaris de sessions del Parlament, 
que el Parlament posarà a la seva disposició en format PDF. 

• El quart exercici de la segona prova consisteix en la traducció del català al castellà 
d'un fragment de text legislatiu, d'acord amb les condicions establertes per la base 
7.1.2.4 de la convocatòria. 

El tribunal acorda que l'exercici es faci amb ordinador, sense connexió a internet, per 
mitjà del processador de textos Word, 

Per resoldre l'exercici, els aspirants podran portar, com a màxim, dos diccionaris: un 
diccionari monolingüe de definicions i un diccionari bilingüe d'equivalències, del tipus 
del Diccionari català-casteilà de l'Enciclopèdia Catalana, tots dos en format paper, que 
el tribunal examinarà per verificar que no continguin cap altre material. 

• El cinquè exercici de la segona prova consisteix en la traducció d'un text 
parlamentari al català des de l'idioma pel qual cada aspirant hagi optat en la 
sol·licitud de participació (entre alemany, anglès, francès, italià o portuguès), 
d'acord amb les condicions establertes per la base 7.1.2.5 de la convocatòria. 

El tribunal acorda que l'exercici es faci amb ordinador, sense connexió a internet, per 
mitjà del processador de textos Word. 

Per resoldre l'exercici, els aspirants podran portar, com a màxim, dos diccionaris: un 
diccionari monolingüe de definicions i un diccionari bilingüe d'equivalències, tots dos 
en format paper, que el tribunal examinarà per verificar que no continguin cap altre 
material. 

El tribunal qualificador farà públiques les puntuacions dels exercicis un cop finalitzat el 
darrer exercici d'aquesta segona prova, juntament amb la del total de la segona prova. 
Atès el caràcter obligatori i eliminatori de cadascun dels exercicis, el tribunal no 
avaluarà els exercicis dels aspirants que hagin obtingut la qualificació de «no apte» en 
un exercici anterior. La puntuació de la prova es determina sumant les qualificacions 
obtingudes en cadascun dels exercicis. Per a superar la prova, cal haver superat tots 
els exercicis. 
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Contra 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, 
de I'l d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

Palau'del Parlament, 4 d'octubre de 2021 

Ferran Domínguez García 

Secretari del tribunal 

PUBLICAT 
4 OCT. 2021 



P A R L A M E N T  A n n e x  I  -  A P T E S  
M IM 1r EXERCICI 

D E  C A T A L U N Y A  HH SEGONA PROVA 

Lingüistes. Torn lliure 

COGNOMS, NOM Revisió del text Exposició oral Puntuació .w, . . 
Aparicio Pérez, Marta 10,50 2 12,50 

Brull Fontanilla, Helena 16 2,50 18,50 

Costa Clos, Mercè 9,50 3 12,50 

Craviotto Arnau, Raquel 15 4 19 

Jofré Castillo, Enric 17 4,50 21,50 

Serra Catalan, Desirée 15 3,50 18,50 

Vidal Porta, Anna 13,25 2,75 16 

PUBLICAT 
4 OCT. 2021 
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Annex II - NO APTES 
1r EXERCICI 

SEGONA PROVA 

Lingüistes. Torn lliure 

COGNOMS, NOM 

Morales Moreno, Albert No apte 

Mujal Grané, Anna No apte 

Raich Alegre, Josep No apte 

(Base 7.1.2.1: «La qualificació del primer exercici de la segona prova és de 0 a 25 punts. Resten eliminats del 
procés selectiu els aspirants que no obtinguin 12,5 punts com a mínim.») 

Si els interessats volen saber la puntuació del seu exercici, poden adreçar-se al Departament de Recursos Humans 
del Parlament de Catalunya. 

PUBLICAT 
4 OCT. 2021 
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Annex III - CONVOCATÒRIA 
2n, 3r, 4t i 5è EXERCICIS 

SEGONA PROVA 

Lingüistes. Torn lliure 

CALENDARI DE REALITZACIÓ 

DEL SEGON, EL TERCER, EL QUART I EL CINQUÈ EXERCICIS DE LA SEGONA PROVA 

Lloc: Palau del Parlament (Parc de la Ciutadella, 08003 Barcelona) 

Divendres 15 d'octubre de 2021 

10.00 h - 12.00 h Segon exercici de la segona prova 

12.00 h - 12.30 h Pausa 

12.30 h - 14.00 h Tercer exercici de la segona prova 

Divendres 22 d'octubre de 2021 

10.30 h - 12.00 h Quart exercici de la segona prova 

12.00 h - 12.30 h Pausa 

12.30 h - 13.30 h Cinquè exercici de la segona prova 

El tribunal qualificador farà públiques les puntuacions dels exercicis un cop finalitzat el darrer exercici de la 
segona prova, juntannent amb la puntuació del total de la prova. Atès el caràcter obligatori i eliminatori de 
cadascun dels exercicis, el tribunal no avaluarà els exercicis dels aspirants que hagin obtingut la qualificació 
de «no apte» en un exercici anterior. La puntuació de la prova es determina sumant les qualificacions 
obtingudes en cadascun dels exercicis. Per a superar la prova, cal haver superat tots els exercicis. 

PUBLICAT 
4 OCT. 2021 


