TERCERA PROVA
Segon exercici
(Consisteix a elaborar un document administratiu o diversos,
d’acord amb les instruccions del tribunal)
(Durada: 1 hora)

Concurs oposició lliure per a proveir sis places de l’escala general d’administrador o
administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya

Torn: Lliure
Cos: administradors parlamentaris
31 de juliol de 2017

INSTRUCCIONS DEL TRIBUNAL

SUPÒSIT PRÀCTIC
En data del 20 de febrer de 2017, la Mesa del Parlament convoca un concurs oposició lliure
per a proveir 6 places d’editors del Parlament de Catalunya. Un cop realitzades les proves
establertes i feta la valoració dels mèrits, el tribunal qualificador, en la sessió de data 12 de
juliol de 2017, acorda fer públic en el tauler d’anuncis del Parlament la qualificació de la
segona prova, la valoració del concurs, el resultat del concurs oposició i la proposta de
nomenament.

DOCUMENTS A ELABORAR PER L’ASPIRANT

1. Elaboreu en un únic full d’Excel –fent ús de les fórmules corresponents– un quadre
amb les puntuacions parcials i totals atorgades pel tribunal que es troben recollides
en el llibre d’Excel que trobareu en una carpeta al damunt de l’escriptori del vostre
ordinador.
L’esmentat full d’Excel ha de contenir la informació següent: cognom i nom de
l’aspirant; puntuació de la primera prova; puntuació de la segona prova; puntuació
total de la fase oposició; valoració de la fase de concurs i puntuació global obtinguda
per l’aspirant en el concurs oposició.
Les dades s’han d’ordenar per ordre alfabètic (A-Z) pels cognoms i noms dels
aspirants.

2. A partir de la informació de l’Excel, i d’acord amb les base 8, 9 i 11 de la
convocatòria, redacteu l’Acord del Tribunal Qualificador pel qual s’aprova i es fa
públic el següent: la puntuació de la segona prova, en la qual ha de quedar
constància dels aspirants aptes, amb la puntuació corresponent, i dels aspirants no
aptes; la valoració definitiva dels mèrits acreditats pels aspirants en la fase de
concurs; la puntuació total de la fase d'oposició; la puntuació global obtinguda pels
aspirants en el concurs oposició i la llista d’aspirants que han de ser proposats per a
ésser nomenats funcionaris.
A l’acord s’hauran d’adjuntar el corresponents annexos:
Annex 1: Puntuació obtinguda pels aspirants en la segona prova (amb la llista
d’aspirants aptes i llista d’aspirants no aptes).
Annex 2: Puntuació total de la fase d’oposició.
Annex 3: Valoració de la fase de concurs.
Annex 4: Puntuació global obtinguda pels aspirants en el concurs oposició.
Annex 5: Llista d’aspirants proposats per a ser nomenats funcionaris per ordre de
puntuació de major a menor.

Documentació que s’annexa per a la realització d’aquest supòsit pràctic:



Bases de la convocatòria (disposeu d’aquest document en format Word en la carpeta
que es troba damunt de l’escriptori del vostre ordinador)
Puntuacions atorgades pel tribunal (disposeu d’aquest document en format Excel en
la carpeta que es troba damunt de l’escriptori del vostre ordinador)

FORMA DE REALITZACIÓ
Aquest supòsit pràctic s’ha de fer amb ordinador, utilitzant els programes Word i Excel, per
la qual cosa es valora l’ús i coneixement d’aquests programes.

Bases de la convocatòria

Concurs oposició lliure per a proveir sis places del Cos d’Editors del Parlament de
Catalunya.

–1 Normes generals
1.1 Es convoca el procés selectiu per a proveir sis places del Cos d’Editors del Parlament de Catalunya.
[...]
1.3 El procés selectiu, que consisteix en un concurs oposició, s’ajusta al que estableixen l’article 103
de la Constitució espanyola, els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya i el
Decret legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre.
[...]
–7 Procés selectiu
7.1 El procés selectiu es compon d’una fase d’oposició i una fase de concurs.
7.1.1 La fase d’oposició és constituïda per les proves que s’indiquen a continuació:
a) Primera prova. Consisteix a respondre un qüestionari [...]. La qualificació d’aquesta prova és de 0 a
20 punts. La puntuació mínima per a superar-lo és de 10 punts.
b) Segona prova. Consisteix a desenvolupar per escrit dos temes extrets per sorteig [...]. La qualificació
d’aquesta prova és de 0 a 20 punts. La puntuació mínima per a superar-la és de 10 punts. No obstant
això, en el cas que els aspirants obtinguin una qualificació de 0 punts en un dels dos temes d’aquesta
prova, han d’ésser considerats no aptes, i, d’acord amb el caràcter eliminatori d’aquest exercici,
exclosos del procés selectiu.
[...]
7.1.2 En la fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, el tribunal qualificador en fa la valoració de
conformitat amb el barem següent, fins a un màxim de 12 punts:
a) Experiència professional, a raó de 0,5 punts per mes treballat.
[...]
–8 Publicació dels resultats
8.3 El tribunal fa pública la puntuació de la segona prova. Així mateix, també ha de fer pública la
valoració definitiva dels mèrits acreditats pels aspirants en la fase de concurs al mateix temps que la
publicació de la puntuació total de la fase d'oposició i la puntuació global obtinguda pels aspirants en
el concurs oposició, que es determina sumant les qualificacions de totes dues fases.

8.4 El tribunal en cap cas no pot declarar que ha superat el procés selectiu un nombre d'aspirants que
excedeixi del nombre de places convocades, i és nul·la de ple dret qualsevol proposta que ho
contravingui.
En el cas d'empat en la puntuació final, l'ordre s'ha d'establir a favor de l'aspirant que hagi obtingut la
puntuació més alta en la fase d'oposició.
8.5 La puntuació global obtinguda pels aspirants en el concurs oposició, de conformitat amb el que
estableix l'apartat anterior, determina els aspirants que, d'acord amb el nombre de places convocades,
han d’ésser proposats pel tribunal a l'òrgan convocant perquè aquest els nomeni funcionaris. La
publicació d'aquesta proposta del tribunal en el tauler d'anuncis del Parlament és, alhora, la notificació
a les persones interessades.
[...]
-9 Proposta de nomenament
9.1 Els aspirants que, d'acord amb el que estableix la base 8, han superat el procés selectiu, han
d’ésser proposats pel tribunal a l'òrgan convocant per a ésser nomenats editors del Parlament de
Catalunya. Aquesta proposta ha d’ésser feta pública pel tribunal en el tauler d'anuncis del Parlament
de Catalunya.
–11 Règim d’impugnacions i al·legacions
11.1 Contra aquestes bases i contra les resolucions definitives de l’òrgan convocant, els interessats
poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la publicació o la notificació, o bé directament un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació o la notificació.
11.2 Contra els actes de tràmit del tribunal qualificador i de la Direcció de Govern Interior del Parlament
que decideixin directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de
continuar en el procés selectiu o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos
legítims, els interessats poden interposar un recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publicats en el tauler d’anuncis del Parlament.
11.3 Contra els actes de tràmit del tribunal qualificador no inclosos en la base 11.2, els aspirants poden
formular al llarg del procés selectiu totes les al·legacions que estimin pertinents, perquè siguin
considerades pel tribunal en el moment de fer-se pública la puntuació final del procés selectiu.

Exemple d’annex de l’acord del tribunal qualificador

