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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 

COMISSIÓ TÈCNICA D'AVALUACIÓ 
CONVOCATÒRIA DE LES ENTREVISTES 

La comissió tècnica d'avaluació, en la sessió del 6 de juliol de 2022, d'acord amb el que 
estableixen les bases 7.5, 7.6 i 8.5 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'administrador parlamentari o administradora parlamentària que es produeixin 
al Parlament de Catalunya en els exercicis del 2022 i el 2023, acorda: 

1.- Convocar els aspirants que han superat la segona fase a fer les entrevistes, 
corresponents a la quarta fase. 

2. Aprovar i fer públic el calendari de les entrevistes, que tindran lloc el dilluns 11 i 
dimarts 12 de juliol al Parlament de Catalunya, i 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'administrador 
parlamentari o. adrnipjstradora parlamentària, 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'administrador o administradora parlamentària. L'entrevista també 
pot versar sobre el contingut de la prova teoricopràctica. 

L'entrevista, que no té caràcter eliminatori, té una durada màxima de 30 minuts i una 
puntuació màxima de 25 punts. 

El tribunal tindrà en compte: 

l. El coneixement, la cornprensro, la capacitació i la motivació vers el 
desenvolupament de les funcions dels administradors parlamentaris i del treball a 
la institucio, fins a 6 punts. 

2. El compromís vers l'organització i el servei públic, fins a 3 punts. 

3. Les conductes manifestades durant l'entrevista per a cadascuna de les quatre 
competències que s'indiquen a continuació. La comissió valorarà també la conducta 
observada de l'aspirant durant l'entrevista, fins a 16 punts. 
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3.1. Orientació als resultats i a la millora, fins a 4 punts 
Tenir capacitat per treballar amb eficàcia i eficiència per assolir els resultats fixats i 
procurar la millora contínua. 
3.2. Organització i planificació del treball, fins a 4 punts. 
Tenir capacitat per ordenar i prioritzar les tasques, les accions i els projectes que 
s'han de desenvolupar, per tal d'assolir els resultats esperats, en el termini 
adequat, i amb la qualitat i els recursos necessaris. 
3.3. Adaptabilitat i gestió del canvi, fins a 4 punts. 
Ajustar-se a situacions noves i canviants en el lloc de treball, acceptant nous 
enfocaments i canvis, i adaptant-se i treballant eficaçment en diferents i variades 
situacions. 
3.4. Orientació a l'usuari, fins a 4 punts. 
Tenir capacitat per conèixer i traslladar a l'organització les necessitats i/o 
peticions dels usuaris i donar-hi una resposta satisfactòria 

etària de la comissió tècnica d'avaluació 
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Annex l - 4a FASE 
CALENDARI DE LES ENTREVISTES 

CONVOCATÒRIA I CALENDARI D'ENTREVISTES DE LA QUARTA 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) 

Dilluns, 11 de juliol 

MATÍ 

09.30 h Manuel Larios , Oriol 

10.15 h Oset López , Sílvia 

11.00 h Parera Caballero , Cristina 

11.45 h Redondo Calderón , Albert 

12.30 h Sanz Herrero , Rosa 

13.15 h Andreu Argente del Castillo , Anna 

Dimarts, 12 de juliol 

MATÍ 

10.15 h Ayats Maynou , Montserrat 

11.00 h Bell Casanova , Clàudia 

11.45 h Díez Polo , Pablo 

12.30 h Espona Casademont , Roser 

13.15 h Fernandez Jarabo , Alberto 

14.00 h López Santos , Bruna 
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