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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 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), un cop finalitzada l'entrevista realitzada el dia 26 de maig, de conformitat amb 
les bases 7.5 i 7.6 de la convocatòria, ha acordat: 

1. Aprovar i fer pública la puntuacions corresponent a l'entrevista de la segona fase 
del concurs, de conformitat amb el següent: 

Cognoms i nom Puntuació 

Coves Barreiro, Josep 19,00 

2. Aprovar i fer pública la relació de les persones aspirants que han superat totes 
les fases del procés selectiu, 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, de conformitat amb el següent: 

Cognoms i nom 
Primera fase Segona fase Total 

Concurs Cognoms i nom Valoració mèrits Prova tècnica Entrevista 
Total 

Concurs 

Coves Barreiro, Josep 44,25 14,20 19,00 77,45 

3. Proposar a la Mesa del Parlament que, d'acord amb el que estableix la base 9.1, 
resolgui el concurs a favor de Josep Coves Barreiro 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 proposat 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 de la convocatòria. 
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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, 27 de maig de 2021 PUBLICAT 
Gemma Menéndez Cahué 
Secretària de la comissió tècnica d'avaluació 

(Aquest document és còpia de l'original signat) 
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