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A LA MESA DEL PARLAMENT 

Carlos Carrizosa Torres, president del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

EXPOSA 

En relació amb el concurs-oposició lliure per a proveir dues places de lletrat del 
Cos de Lletrats, convocat per acord de la Mesa del 12 de juny del 2018, el 
Grup Parlamentari de Ciutadans us vol posar de manifest el següent: 

1. Considerem necessari que en les futures bases de convocatòria dels 
processos selectius del Parlament de Catalunya s'impulsi un nou model 
més transparent que eviti l'endogàmia política al Parlament a l'hora de 
seleccionar els seus treballadors públics, atès que, de les quatre places 
que s'han proveït en els dos últims processos selectius al Cos de Lle
trats, tres de les quatre persones seleccionades han estat destacats res
ponsables en actiu d'organitzacions polítiques independentistes. 

2. En aquest sentit, defensem que tots els processos selectius d'accés a la 
funció pública han de respectar els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i 
publicitat regulats en l'article 23.2 i 103.3 de la Constitució espanyola. 

3. Per aquest motiu, els principals canvis que creiem que cal introduir en 
les bases de les futures convocatòries de processos de selecció per al 
Cos de Lletrats del Parlament de Catalunya, són els següents: 

a. Respecte dels membres encarregats del desenvolupament i quali
ficació de les proves selectives, i per tal d'evitar possibles inge
rències polítiques o personals, considerem que han de ser funci
onaris de carrera d'altres administracions parlamentàries que 
tinguin els coneixements tècnics, professionals i especialitzats 
corresponents. Per això proposem que en futurs processos selec
tius tres dels cinc membres del tribunal qualificador (en qualsevol 
cas, la majoria dels seus membres) s'escullin d'entre els lletrats 
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en exercici de les Corts Generals i de la resta de parlaments au
tonòmics. 

b. Pel que fa a la fase d'oposició, i per tal d'evitar possibles filtraci
ons sobre el contingut de l'examen que posi en perill els principis 
d'igualtat i capacitat del concurs-oposició, és necessari impulsar: 
(i) que les proves siguin preferentment orals; (ii) que l'elecció dels 
temes que formin part de les proves estigui sotmès a un sorteig 
per atzar (insaculació) fet en públic, immediatament abans que 
les proves comencin; i (iii) que les proves se substanciïn en una 
sessió pública a la qual pugui assistir qualsevol ciutadà. 

c. Respecte de la fase de concurs, cal tenir present que els mèrits 
de l'aspirant a l'accés a la condició de funcionari no poden ser va
lorats de tal manera que posin en perill el principi d'igualtat de 
tots els aspirants que participen en el procés de selecció. Per 
tant, la valoració de l'experiència en altres llocs de treball de 
l'Administració pública i en la funció docent universitària en la fa
se de concurs hauria de tenir un pes molt reduït, inclús nul, atesa 
l'especificitat de la tasca que desenvolupen els lletrats del Parla
ment. 

Per tot això: 

Creiem fermament que aquestes mesures ajudaran a evitar l'endogàmia políti
ca que s'ha posat de manifest i a vetllar perquè els principis d'igualtat, mèrit, 
capacitat i publicitat siguin respectats. És per això que us sol·licitem que valo
reu aquestes propostes per tal d'impulsar la reforma dels Estatuts del Règim i 
el Govern Interiors del Parlament de Catalunya en aquest sentit per als proces
sos de selecció no només del Cos de Lletrats sinó de tots els cossos de funcio
naris de la Cambra. 

Palau del Parlament, 1 8 de setembre de 2019 

Carlos Carrizosa Torres 
President del CP Cs 
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