
1 
P A R L A M E N T  D E  C A T A L U N Y A  

CONCURS OPOSICIO LLIURE PER A PROVEIR DUES PLACES DE LLETRAT O 
LLETRADA DEL COS DE LLETRATS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 

TRIBUNAL QUALIFICADOR 
CONVOCATÒRIA DE LA SEGONA PROVA 

El tribunal qualificador del concurs-oposició lliure per a proveir dues places de lletrat o 
Iletrada del Parlament de Catalunya (BOPC102, de 15 de juny de 2018), en sessió tinguda el 
día 6 de malg de 2019, d'acord amb el que estableix la base 7.4.2 de la convocatòria, acorda 
convocar els aspirants que han superat la primera prova a la realització de la segona prova 
de la fase d'oposició. 

La segona prova, de caràcter obligatori i eliminatori, consisteix a redactar tres dictàmens, 
d'acord amb els criteris que indiqui el tribunal, sobre la legislació i, si escau, els 
procediments aplicables als casos pràctics que proposi el tribunal sobre supòsits relacionats 
amb el temari de l'annex: un de corresponent als apartats A o B, un de corresponent a 
l'apartat C I un altre de corresponent a l'apartat D o a l'apartat E o a l'apartat F o a l'apartat 
G, segons que determini el tribunal. 

Per a la qualificació d'aquesta prova, el tribunal ha de valorar especialment el coneixement 
de la jurisprudència del Tribunal Constitucional. 

Per a la realització dels exercicis els aspirants poden utilitzar les col·leccions legislatives i 
jurisprudencials usuals i llurs índexs; no es poden fer servir estudis doctrinals. 

De conformitat amb la base 7.1.2.5 de la convocatòria el desenvolupament d'aquesta prova 
es durà a terme en tres sessions, de quatre hores cadascuna, d'acord amb el calendari 
següent: 

Primera sessió 
Dia: 15 de maig 
Hora d'Inici: 10 hores 
Lloc: Palau del Parlament de Catalunya (Parc de la Ciutadella, s/n) 

Segona sessió 
Dia: 15 de maig 
Hora d'inici: 16 hores 
Lloc: Palau del Parlament de Catalunya (Parc de la Ciutadella, s/n) 

Tercera sessió 
Dia: 16 de maig 
Hora d'Inici: 10 hores 
Lloc: Palau del Parlament de Catalunya (Parc de la Ciutadella, s/n) 

Els aspirants hauran de presentar el document oficial d'identitat o document equivalent 
acreditatiu de la seva Identitat. 

Contra l'acord del Tribunal es pot interposar recurs d'alçada davant la Mesa del Parlament en 
el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de publicació de l'acord, segons el que 
disposen els articles 114 i 115 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999, de 13 de gener. 

Palau del Parlament, ^de-malg de 2019 

Esther Andreu i Fornós 

Secretària del tribunal 


