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PARLAMENT DE CATALUNYA
Departament de Recursos Humans

PUBLICAT
3 0 NOV. 2020

Concurs per a proveir, per a un període de sis mesos, u la plaça de tècnic o
tècnica d'igualtat, amb caràcter de personal funcionari in
de les accions i mesures del Pla d'igualtat del Parlament de Catalunya
(501-00010/12)
COMISSIÓ TÈCNICA D'AVALUACIÓ
VALORACIÓ DE L'ENTREVISTA DE LA SEGONA FASE
PUNTUACIÓ TOTAL OBTINGUDA PELS ASPIRANTS EN EL CONCURS
La comissió tècnica d'avaluació del concurs específic per a proveir, per a un període de
sis mesos, una plaça de tècnic o tècnica d'igualtat, amb caràcter de personal funcionari
interí, per a l'execució de les accions i mesures del Pla d'igualtat del Parlament de
Catalunya (BOPC 680, de 16 de setembre de 2020), un cop finalitzades les entrevistes
realitzades els dies 24 i 25 de novembre, i atès que no s'han presentat al·legacions ni
reclamacions a la valoració de mèrits publicada el 16 de novembre de 2020, de
conformitat amb les bases 7.5 i 7.6 de la convocatòria, ha acordat:
1.
Aprovar i fer públiques les puntuacions corresponents a l'entrevista de la segona
fase del concurs, que s'adjunten en l'annex I
2.
Aprovar I fer pública la relació de les persones aspirants, amb les puntuacions
atorgades en les diferents fases del concurs i la puntuació total obtinguda, determinada
per la suma de les puntuacions d'ambdues fases, que s'adjunten en l'annex II.
3.
Proposar a la Mesa del Parlament que, d'acord amb el que estableix la base 9.1,
resolgui el concurs a favor de Victoria Prada Pérez que és l'aspirant que ha obtingut la
millor valoració del conjunt dels mèrits i les capacitats i de l'entrevista que especifica la
base 8 de la convocatòria.
L'aspirant proposada ha de presentar al Departament de Recursos Humans, en el termini
de vint dies naturals a comptar de la data de publicació d'aquest acord, la documentació
que s'especifica en la base 10.1 de la convocatòria.
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, de I'l d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques.
Palau del Parlament, 30 de novembre de 2020
Mercè Arderiu i Usart, Secretària de la comissió tècnica d'avaluació
(Aquest document és còpia de l'original signat)
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ANNEX I
SEGONA FASE: ENTREVISTA
Concurs per a proveir, per a un període de sis mesos, una plaça de tècnic o tècnica
d'igualtat, amb caràcter de personal funcionari interí, per a l'execució de les accions i
mesures del Pla d'igualtat del Parlament de Catalunya
(501-00010/12)

Puntuació
De conformitat amb la base 8.2 de la convocatòria, les aspirants que no s'han
presentat a l'entrevista resten eliminades del procés selectiu.

Nom

Puntuació

Acosta Rion, Judit

3,20

Baño Mora, Gemma

1,70

Carbonell Font, Júlia

2,75

Carrillo Lumbreras, Estefania

No presentada

Castelló Pla, La la

No presentada

Enciso Fernández, Lorena

No presentada

Ferrer Serret, Laia

2,75

Margalef Colomé, Ariadna

1,60

Martínez Pacini, Carla-Valeria

1,50

Peris Contri, Mireia

1,50

Prada Pérez, Victoria

4,90

Prats Martí, Mireia

2,50

Radostinov Kolev, Todor

1,50

Rubiella Navarro, Enric

No presentada

Salgado de la Torre, Jordi

2,50

Sánchez Martínez, Aída

1,50

Sancho Pavón, Verónica

No presentada
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ANNEX II
PUNTUACIÓ TOTAL DEL CONCURS
Concurs per a proveir, per a un període de sis mesos, una plaça de tècnic o tècnica
d'igualtat, amb caràcter de personal funcionari interí, per a l'execució de les accions i
mesures del Pla d'igualtat del Parlament de Catalunya
(501-00010/12)

Puntuació
Primera
fase

Segona
fase

Total

18,8

3,20

22

Baño l^ora. Gemma

0

1,70

1,70

Carbonell Font, Júlia

3,35

2,75

6,10

18,85

2,75

21,6

4,60

1,60

6,20

2

1,50

3,50

3,50

1,50

5

Prada Pérez, Victoria

17,30

4,90

22,20

Prats Martí, Mireia

11,17

2,50

13,67

5,10

1,50

6,60

15,67

2,50

18,17

2,60

1,50

4,10

Nom

Acosta Rion, Judit

Ferrer Serret, Laia
Margalef Colomé, Ariadna
Martínez Pacini, Carla-Valeria
Perls Contri, Mireia

Radostinov Kolev, Todor
Salgado de la Torre, Jordi
Sánchez Martínez, Aída

