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CONVOCATÒRIA DE LA PROVA TEST (PRIMERA FASE) 

Comissió tècnica d'avaluació 

La comissió tècnica d'avaluació del procés selectiu per a la constitució d'una borsa 
de treball per a cobrir temporalment les vacants dels llocs de treball 
d'administrador parlamentari o administradora parlamentària que es produeixin 
al Parlament de Catalunya en els exercicis del 2022 i el 2023 (BOPC 167, 
23.11.2021), en la sessió tinguda el 10 de març de 2022, ha acordat, de 
conformitat amb el que estableixen les bases 7.3 i 8.2 de la convocatòria, 
convocar la prova test de la primera fase. 

Dia: Dissabte 30 d'abril de 2022 
Hora d'inici de la prova: 11 h 
Lloc: Palau del Parlament de Catalunya (parc de la Ciutadella, s/n. 08003 
Barcelona) 

Per a garantir la distància interpersonal de seguretat i evitar aglomeracions, 
l'entrada al Palau del Parlament es farà de manera esglaonada, a partir de les 
10.30 hores. El tribunal qualificador farà públics, amb antelació suficient, l'horari 
d'entrada de cada aspirant i la distribució dels aspirants per sales. A partir de 
l'hora assignada, i després d'acreditar-se amb l'original del DNI, el passaport o el 
carnet de conduir, es podrà entrar a la sala corresponent. 

En el marc de les condicions sanitàries per a accedir a l'edifici del Parlament, tots 
els aspirants han de portar masca reta ffp2 o quirúrgica en accedir-hi, llevat dels 
casos establerts com a excepció per la normativa, que hauran d'ésser acreditats 
per personal facultatiu. 

Per a la realització de la prova els aspirants hauran d'anar proveïts d'un bolígraf 
de tinta negre. 

La prova test, de caràcter obligatori i eliminatori, consisteix a respondre un total 
de seixanta preguntes més sis de reserva, amb tres respostes alternatives, de les 
quals només una és la correcta, proposades per la comissió tècnica d'avaluació, 
sobre els temes 6,15,16,17,19, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 i 35 del temari del 
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 (BOPC 
358/Xl, 16.03.2017. Tram. 501-00002/11), que figura en l'annex 2. 

Les preguntes sense resposta o amb més d'una resposta no es tenen en compte. 
Per a cada resposta errònia es descompta una tercera part del valor d'una 
resposta encertada. Per a calcular la puntuació de la primera prova, s'aplica la 
fórmula següent: 

(A - E/3) X P 

o = qualificació resultant 
A = nombre d'encerts 
E = nombre d'errors 
N = nombre de preguntes 
P = puntuació màxima de la prova 

El temps per a fer aquesta prova és de seixanta minuts. La qualificació és de 0 a 
20 punts. La puntuació mínima per a superar-la és de 10 punts. 

Contra aquest acord 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 la 
publicació, en virtut dels 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, 11 de març de 2022 
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Ferran Domínguez García, secretari de la comissió 
PUBLICAT 
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