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La comissió tècnica d'avaluació del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de 
treball per a cobrir de manera temporal llocs de treball vacants d'arxiver o arxivera que 
es puguin produir al Parlament de Catalunya entre els exercicis del 2020 i el 2022 (BOPC 
489, d'il de desembre de 2019), de conformitat amb el que estableix la base 9.2 de la 
convocatòria, ha acordat convocar els aspirants admesos i que hagin acreditat els 
coneixements de llengua catalana requerits, a la realització de la prova escrita que 
estableix la base 8.1: 

Dia: divendres, 28 de febrer de 2020 
Hora d'inici; 10 h 
Durada de la prova: 3 hores 
Lloc: Palau del Parlament de Catalunya (Parc de la Ciutadella, s/n, Barcelona) 

Els aspirants s'hauran de presentar en el lloc de realització de la prova a les 9.30 h i 
hauran d'anar proveïts d'un bolígraf de tinta de color negre i un corrector líquid de color 
blanc. A partir de les 9.45 h, prèvia acreditació de l'original del seu DNI, passaport o 
carnet de conduir, els aspirants entraran a l'aula corresponent. La prova començarà a 
les 10 h. 

La prova consistirà en la resolució de dos supòsits pràctics, cadascun d'ells d'una durada 
d'hora i mitja, relacionats amb les funcions descrites en la base 2. Es facilitaran als 
aspirants les eines i documentació complementària necessària per a resoldre'ls. 

Contra l'acord de la comissió tècnica d'avaluació els interessats poden interposar un 
recurs d'alçada davant la Mesa del Parlament en el termini d'un mes a comptar de 
l'endemà d'haver estat publicats en el tauler d'anuncis del Parlament, segons el que 
disposen els 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. 
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