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PARLAMENT DE CATALUNYA 

Convocatòria d'un procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball 
per a cobrir temporalment les vacants dels llocs de treball d'uixer o uixera que 
es produeixin al Parlament de Catalunya en els exercicis del 2022 i el 2023 

501-00005/13 

COMISSIÓ TÈCNICA D'AVALUACIÓ 
CALENDARI D'ENTREVISTES 

La comissió tècnica d'avaluació, d'acord amb el que estableixen les 7. 5, 7 .6, 7 .8 i 8.4 
de la convocatòria d'un procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball per a 
cobrir temporalment les vacants dels llocs de treball d'uixer o uixera que es produeixin 
al Parlament de Catalunya en els exercicis del 2022 i el 2023, acorda fer públic el 
calendari de les entrevistes, que s'adjunta a l'annex l. 

En l'entrevista es comproven i es valoren la competència, les habilitats i la capacitació 
pertinents per a desenvolupar les funcions del lloc de treball d'uixer o uixera, i en 
conseqüència per a determinar l'adequació més alta de la persona en aquest lloc. 

Es pot demanar als aspirants que exposin llurs criteris respecte als continguts funcionals 
dels llocs de treball d'uixer o uixera. L'entrevista també pot versar sobre el contingut de 
la prova escrita. 

L'entrevista, que no té caràcter eliminatori, té una durada màxima de 30 minuts i una 
puntuació màxima de 35 punts. 

El tribunal tindrà en compte: 

1. L'aprenentatge i experiència laboral relacionat amb les funcions d'uixer o uixera, 
fins a 7,5 punts. 

2. La motivació vers el desenvolupament de les funcions d'uixers el treball a la 
institució, fins a 7,5 punts. 

3. Les conductes manifestades durant l'entrevista per a cadascuna de les tres 
competències que s'indiquen a continuació. La comissió valorarà també la conducta 
observada de l'aspirant durant l'entrevista, fins a 20 punts. 

3.1. Compromís amb l'organització i el servei públic, fins a 7 punts. 

Conèixer i comprendre les normes que regeixen el Parlament de Catalunya i tenir 
disposició per seguir-les i atendre les indicacions rebudes. Sentir-se compromès 
amb els principis i valors de l'Administració pública i mantenir una actitud 
professional responsable, d'acord amb els principis ètics que n'inspiren l'actuació. 
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3.2. Relació i comunicació, fins a 7 punts. 

Esforçar-se per escoltar i entendre l'interlocutor per tal de donar-li una resposta 
clara i atendre'l eficaçment. Davant de situacions complicades, saber mantenir el 
control emocional, transmetre confiança i mostrar la màxima correcció amb 
independència de l'actitud de l'altra persona, intentant tranquil·litza r-la i 
atendre'n qualsevol requeriment. Utilitzar el model assertiu de comunicació. Tenir 
la capacitat d'empatitzar. 

3.3 Prevenció i resolució de conflictes, fins a 6 punts. 

Davant de situacions complicades, d'estrès, provocació, oposició o hostilitat, 
saber mantenir el control emocional, transmetre confiança i mostrar la màxima 
correcció amb independència de l'actitud de l'altra persona, intentant 
tranquil·litzar-la i atendre'n qualsevol requeriment. Tenir capacitat per anticipar 
conflictes o situacions problemàtiques, per a aportar-hi solucions. 

Palau del Parlament 31 de març de 2022 

Comissió tècnica d'avaluació 

PUBLICAT 
3 1 MMÇ 2022 
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Borsa de treball d'uixers del Parlament de Catalunya (501-00005/13) 

CONVOCATÒRIA I CALENDARI D'ENTREVISTES DE LA TERCERA FASE 

Es convoca als aspirants que han superat la prova teoricopràctica a l'entrevista, 
segons el calendari següent: 

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

Dimarts, 5 d'abril 

TARDA 

15.30 h Martínez Chavarría , María Mercedes 

16.00 h Muñoz Piquer , Raquel 

16.30 h Oriol Roca , Laura 

17.00 h Placer López de Alda , José lgnacio 

17.30h Puig Vilamala , Joaquín 

18.00 h Romaní De las Heras , Guillem 

18.30 h Santandreu lbars, Jorge 

Dimecres, 6 d'abril 

TARDA 

15.30 h Solà Lafuente , laxa 

16.00 h Bracero Maqueda , Antonio 

16.30 h Crespo Mancs , Eduardo 

17.00h Fernàndez Mendoza , María del Carmen 

17.30 h Forner Andreu , Jan 

18.00 h Gaon Cegarra , Jesica 

18.30 h Gibert Mir, Joaquim 
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Dijous, 7 d'abril 

TARDA 

15.30 h Gonzàlez Alturo , Susana 

16.00 h Griñó Abad , José María 

16.30 h Gutiérrez Jiménez , María Carmen 

17.0üh Hortigüela Estrada , Jordi 

17.30 h Llorach Palau , Alan 

18.00 h López Santos , Bruna 

D'acord amb la base 7 .6 de la convocatòria, l'ordre d'actuació dels aspirants en les proves és 
determinat per la Resolució PDA/3346/2020, del 17 de desembre, per la qual es dona publicitat 
al resultat del sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació de les persones aspirants en els 
processos selectius de l'any 2021. El resultat d'aquest sorteig ha estat la lletra «M». 

PUBLICAT 
31M.A,RÇ2022 


