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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'administrador parlamentari o administradora parlamentària que es 
produeixin al Parlament de Catalunya en els exercicis del 2022 i el 2023 

501-00006/13 

CONVOCATÒRIA DE LA PROVA TEORICOPRÀCTICA (SEGONA 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 maig de 2022, ha acordat, de conformitat 
amb el que estableixen les bases 7 .8 i 8.3 de la convocatòria, convocar els 
aspirants que hagin superat la prova test de la primera fase, a la prova 
teoricopràctica de la segona fase. 

Dia: Divendres 27 de maig de 2022 
Hora d'inici de la prova: 10 h 
Lloc: Palau del Parlament de Catalunya (parc de la Ciutadella, s/n. 08003 
Barcelona) 

Els aspirants s'hauran de presentar al lloc de realització de la prova 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 temps per a fer aquesta prova és de dues hores. 

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

Per a la realització d'aquesta prova, els aspirants no poden disposar de material 
ni documentació en suport paper. 

La prova teoricopràctica, de caràcter obligatòria i eliminatòria, consisteix a 
resoldre per escrit diversos supòsits pràctics proposats per la comissió tècnica 
d'avaluació sobre les tasques pròpies dels administradors parlamentaris del 
Parlament. S'hi poden formular preguntes de desenvolupament o test amb relació 
al contingut d'aquestes tasques i als temes 6, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34 i 35 del temari de l'annex l de la darrera convocatòria 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/XI, 16.03.2017. Tram. 501-00002/11), que amb finalitat 



informativa s'ha inserit com a annex 2 d'aquesta convocatòria. Aquesta prova pot 
incloure diferents situacions professionals, sobre els coneixements requerits o 
relacionats amb les funcions dels administradors parlamentaris del Parlament de 
Catalunya recollides en l'annex 1 d'aquesta convocatòria. 

Per a la valoració d'aquesta prova, la comissió tècnica d'avaluació tindrà en 
compte els coneixements acreditats relatius al contingut del temari i la capacitat 
i les aptituds per aplicar-los a situacions de la pràctica professional, la comprensió 
de les situacions i instruccions, la capacitat analítica i de síntesi, i la qualitat de 
l'expressió i de la presentació. La prova es valora amb un màxim de 40 punts. La 
puntuació mínima per a superar-la és de 20 punts. 

Pal u del Parlament, 16 de maig de 2022 

PUBLICAT 
Jos p M. Fernàndez Riba s 
Secr ari de la comissió 


