1

PARLAMENT DE CATALUNYA

PUBLICAT
6 . M# 2D20

Convocatòria de concurs oposició lliure per a proveir tres piave:
periodista del Parlament de Catalunya
g
501-00004/12
TRIBUNAL QUALIFICADOR
QUALIFICACIONS DE LA SEGONA PROVA
CONVOCATÒRIA DE LA TERCERA PROVA
El tribunal qualificador del concurs oposició lliure per a proveir tres places de
periodista del Parlament de Catalunya, en sessió tinguda el dia 5 de març de 2020 i
de conformitat amb el que estableix la ase 8.2 de la convocatòria, ha acordat:
1. Aprovar i fer públiques les qualificacions corresponents a la segona
prova, que s'adjunten en els annexos I i II.
2. Fer pública la llista d'aspirants no presentats en la segona prova, fet que,
atès el caràcter obligatori I eliminatori de la prova, comporta l'eliminació de la
participació en el procediment selectiu, i que s'adjunta com annex III.
3. Convocar els aspirants que han superat la segona prova a fer la tercera
prova, el 12 de març de 2020, a la seu del Parlament de Catalunya, d'acord amb
l'ordre d'actuació iniciat per la lletra "Y" establert a la Resolució PDA/2953/2018,
del 13 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 2019, i de conformitat amb el següent:
Aspirant

Hora

Barberà Barenys, Patrícia

15,30

Castro García, Angels

15.55

Flores Herranz, Raül

16.20

Parera Saborit, Meritxell

16.45

Solano Cano, José Ignacio

17.10

Solé Figueras, Helena

17.35

Atès el que estableix la base 7.1.3 de la convocatòria, la tercera prova té caràcter
obligatori i eliminatori, i consisteix en l'exposició oral d'un tema proposat pel
tribunal sobre la informació de l'activitat pariamentària i relacionat amb els supòsits
pràctics plantejats en la segona prova, per tal de comprovar la capacitat
comunicativa dels aspirants.
L'opositor o opositora disposarà de deu minuts per a preparar l'exposició i d'un
màxim de quinze minuts més per a la presentació oral. Els membres del tribunal
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podran requerir als aspirants els aclarínnents o les explicacions que o
pertinents amb relació al seu exercici.
Es valorarà l'eficàcia de l'expressió comunicativa i periodística de l'aspirant, __
capacitat d'anàlisi de la realitat, la capacitat de raciocini, la sistemàtica i la cla^d^,
la correcta formulació de conclusions i la capacitat de resolució de les qüest%l%
plantejades. La qualificació d'aquesta prova és de 0 a 10 punts.
Contra l'acord del tribunal qualificador es pot interposar un 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 121 i 122 de la Llei de
l'Estat 39/2015, d'l d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Palau del Parlament, 6 de març de 2020

Anna Casas i Gregorio
Tribunal qualificador

PARLAMENT
DE

Annex I - APTES
2a PROVA

^|T|

CATALUNYA
Periodistes. Torn Lliure

Qualificació
Ir supòsit

Qualificació
2n supòsit

Puntuació
total

Barberà Barenys , Patrícia

12,30

10,25

22,55

Castro Garcia , Àngels

11,30

8,5

19,80

Flores Herranz , Raül

13,18

15

28,18

Parera Saborit, Meritxell

7,55

10,25

17,80

Solano Cano , José Ignacio

8,12

8,11

16,23

12,11

10,62

22,73

COGNOMS, NOM

Solé Figueras , Helena

El Tribunal Qualificador

Anna Casas i Gregorio
Barcelona, 6 de març de 2020
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Annex II - NO APTES
2a PROVA

CATALUNYA MUM
Periodistes. Torn Lliure

COGNOMS, NOM
Bell Casanova, Claudia
Peña Camí, Jordi
Pifarré Estrada, Maria Elisenda
Viladomat Puiggròs, Judith

El Tribunal Qualificador

Anna Casas i Gregorio
Barcelona, 6 de març de 2020
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Annex III - NO PRESENTATS
2a PROVA

DE CATALUNYA MUM
Periodistes. Torn Lliure

COGNOMS, NOM
Ferrer i Frigola, Bernat

El Tribunal Qualificador

Anna Casas i Gregorio
Barcelona, 6 de març de 2020

