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4. Informació

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs específic de mèrits i capacitats per a proveir definitivament 
el lloc de treball de cap de l’Àrea de Premsa del Departament 
de Comunicació del Parlament de Catalunya
500-00005/13

NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR

Acord: Mesa del Parlament, 21.12.2021

Secretaria General
De conformitat amb la base 6 del concurs específic de mèrits i capacitats per a 

proveir definitivament el lloc de treball de cap de l’Àrea de Premsa del Departament 
de Comunicació del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament designa, per a 
formar part de la comissió tècnica d’avaluació d’aquesta convocatòria, els membres 
següents: 

Presidenta: 
– Esther Andreu Fornós, secretària general.
Vocals: 
– Josep Escudé Pont, cap del Departament de Comunicació.
– Marta Payà i Canals, per raó de la seva especialització.
Exercirà de secretari o secretària el membre de la comissió que aquesta designi.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2021
Esther Andreu Fornós, secretària general

Concurs oposició lliure per a proveir un lloc de treball de tècnic 
o tècnica d’igualtat de l’Oficina d’Igualtat del Parlament de Catalunya
501-00002/13

RENÚNCIA D’UN MEMBRE DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR

Coneixement: Mesa del Parlament, 21.12.2021

Secretaria General
En data del 26 d’octubre de 2021, la Mesa del Parlament va aprovar el nomena-

ment de l’òrgan qualificador del concurs oposició lliure per a proveir un lloc de tre-
ball de tècnic o tècnica d’igualtat de l’Oficina d’Igualtat del Parlament de Catalunya, 
publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya del 29 d’octubre.

La vocal titular d’aquest òrgan, Carolina Gala Duran, ha presentat, en data del 16 
de desembre, un escrit en què sol·licita la renúncia a la participació com a membre 
del tribunal qualificador de la dita convocatòria, per causes personals justificades 
que impossibiliten que en pugui formar part.

De conformitat amb tot això, la Mesa del Parlament

Acorda: 
Acceptar la renúncia presentada per Carolina Gala Duran al seu nomenament com a 

vocal titular del tribunal qualificador del concurs oposició lliure per a proveir un lloc de 
treball de tècnic o tècnica d’igualtat de l’Oficina d’Igualtat del Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2021
Esther Andreu Fornós, secretària general

rbarral
Resaltado
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CONVOCATÒRIA DE LA PRIMERA PROVA

Tribunal qualificador
El tribunal qualificador del concurs oposició lliure per a proveir un lloc de tre-

ball de tècnic o tècnica d’igualtat de l’Oficina d’Igualtat del Parlament de Catalunya 
(BOPC 102, 6.9.2021), en la sessió tinguda el 22 de desembre de 2021, ha acordat, 
de conformitat amb el que estableixen les bases 1.6, 8.1, 8.2 i 9.1.1 de la convocatò-
ria, de convocar els aspirants admesos a fer la primera prova de la fase d’oposició, 
de caràcter obligatori i eliminatori.

De conformitat amb la base 9.1.1 de la convocatòria, el desenvolupament d’aquesta 
prova es durà a terme al Palau del Parlament de Catalunya (parc de la Ciutadella, s/n, 
08003 Barcelona), d’acord amb el següent: 

Primer exercici
Dia: divendres, 18 de febrer de 2022
Horari: de 9.30 h a 11.30 h

Segon exercici
Dia: divendres, 18 de febrer de 2022
Horari: de 12.00 h a 14.00 h

Els aspirants s’hauran de presentar al lloc de realització dels exercicis quinze 
minuts abans de l’inici de la prova i hauran d’anar proveïts d’un bolígraf de tinta de 
color negre i l’original del seu DNI, passaport o carnet de conduir.

El primer exercici, de caràcter obligatori i eliminatori, consisteix a desenvolupar 
per escrit dos temes de l’annex 1: un tema del bloc A i un tema del bloc B, determi-
nats per sorteig. El temps per a fer aquest exercici és de dues hores. La qualificació 
de l’exercici és de 0 a 15 punts, a raó de 7,5 punts per tema. Resten eliminats del pro-
cés selectiu els aspirants que en aquest exercici no obtinguin un mínim de 7,5 punts. 
Qualsevol tema que no hagi estat contestat o que, a criteri del tribunal, mereixi la 
qualificació de 0 punts comporta l’eliminació de l’aspirant.

El segon exercici, de caràcter obligatori i eliminatori, consisteix a desenvolupar 
per escrit dos temes de l’annex 1: un tema del bloc C i un tema del bloc D, determi-
nats per sorteig. El temps per a fer aquest exercici és de dues hores. La qualificació 
de l’exercici és de 0 a 15 punts, a raó de 7,5 punts per tema. Resten eliminats del pro-
cés selectiu els aspirants que en aquest exercici no obtinguin un mínim de 7,5 punts. 
Qualsevol tema que no hagi estat contestat o que, a criteri del tribunal, mereixi la 
qualificació de 0 punts comporta l’eliminació de l’aspirant.

El tribunal corregirà el segon exercici dels aspirants que hagin superat el primer 
exercici d’aquesta prova.

El tribunal tindrà en compte per a la valoració d’aquests exercicis el rigor i el 
coneixement dels temes, així com la qualitat de l’exposició escrita tenint en compte 
la claredat, la coherència, la sistematització i la fluïdesa, i també la precisió de la 
terminologia emprada.

Contra aquest acord es pot interposar un recurs d’alçada davant la Mesa del Par-
lament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la publicació, en 
virtut dels articles 121 i 122 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del pro-
cediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2021
Ferran Domínguez García, secretari del tribunal

rbarral
Resaltado


