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Concurs per a proveir temporalment un lloc de treball de consultor tècnic o 
consultora tècnica del Departament d'Informàtica i Telecomunicacions del 
Parlament de Catalunya 

501-00012/12 

RESULTATS DE LA VALORACIÓ DE MÈRITS 

La Comissió Tècnica d'Avaluació del concurs per a proveir temporalment un lloc de 
treball de consultor tècnic o consultora tècnica del Departament d'Informàtica i 
Telecomunicacions del Parlament de Catalunya (BOPC 773, del 30 de desembre de 
2020), s'ha reunit al Palau del Parlament el dia 22 d'abril, i de conformitat amb les bases 
de la convocatòria acorda: 

1. Aprovar i publicar les valoracions corresponents a la primera fase de valoració de 
mèrits dels aspirants per al lloc convocat, d'acord amb el que disposa la base 8.1, de 
conformitat amb el següent: 

ASPIRANT QUE HAN SUPERAT LA PUNTUACIÓ MÍNIMA ESTABLERTA PER A LA FASE DE 
VALORACIÓ DE MÈRITS (30 PUNTS) 

Puntuació desglossada 

Cognoms i nom a b c d Total 

Coves Barrelro, Josep 33,50 8,25 1,50 1,00 44,25 

Díaz Arias, Gabriel 28,50 5,00 1,00 0,00 34,50 

Infante Cabrera, Antonio 20,50 7,50 1,00 1,00 30,00 

ASPIRANT QUE NO HAN SUPERAT LA PUNTUACIÓ MÍNIMA ESTABLERTA PER A LA FASE 
DE VALORACIÓ DE MÈRITS (30 PUNTS) 

Puntuació desglossada 

Cognoms i nom a b c d Total 

Muñoz Piquer, Judit 19,00 3,00 2,00 0,00 24,00 

Sabat Badell, Francesc Xavier 11,00 5,00 1,00 0,00 17,00 
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D'acord amb la base 8 de la convocatòria, en la primera fase s'ha d'obtenir una 
puntuació mínima de 30 punts sobre un màxim de 65 per a poder passar a la segona. 
Els aspirants que no hagin assolit la puntuació mínima queden eliminats i, per tant, fora 
del procés selectiu. 

D'acord amb les bases 4.6 i 7.2 de la convocatòria, els aspirants tenen un termini de 
tres dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la valoració dels mèrits, per 
a presentar-hi esmenes i possibles reclamacions. 

De conformitat amb el que disposa la base 13.2 de la convocatòria, contra els actes de 
la comissió tècnica d'avaluació 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 
d'aquest 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, 22 d'abril de 2021. r- tt 

PUBLICAT 
Gemma Menéndez i Cahué 
Secretària de la comissió 2 2 ABR. 2021 

(Aquest document és còpia de l'original signat) 


