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RESULTATS DEL TEST TÈCNIC (la FASE) I VALORACIÓ DE MÈRITS (2a FASE) 

La Comissió Tècnica d'Avaluació del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de 
treball per a cobrir temporalment les vacants dels llocs de treball de tècnic o tècnica 
d'explotació de sistemes que es produeixin al Parlament de Catalunya entre els exercicis 
del 2021 i el 2023 (BOPC 773, del 30 de desembre de 2020), s'ha reunit al Palau del 
Parlament el dia 3 i 28 de maig, i de conformitat amb les bases de la convocatòria 
acorda: 

1. Aprovar i publicar les puntuacions obtingudes pels aspirants en el test tècnic 
corresponent a la primera fase del procés selectiu, d'acord amb el que disposen les 
bases 7.4 i 8.1, de conformitat amb el següent: 

Aptes 

Cognoms i nom Puntuació 

Castro Santero, Juan 7,60 

González Castillo, Ramón Francisco 8,00 

Mantaras Paricio, Carlos 9,20 

Murillo Borras, Jordi 9,20 

Pallejà Quintana, Arnau 8,00 

Simón Miguel, Albert 7,20 

No aptes 

Cognoms 1 nom Puntuació 

Casanovas Ruano, Ricard 4,40 

No presentats 

Cognoms i nom 

Montoya Lasala, Jordi 
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En conseqüència, els aspirants Ricard Casanovas Ruano i Jordi Montoya Lasala resten 
eliminats del procés selectiu, atès el caràcter eliminatori del test tècnic. 

2. Aprovar i publicar les valoracions dels mèrits corresponents a la segona fase del 
procés selectiu dels aspirants que han superat la puntuació mínima del test tècnic (5 
punts), d'acord amb el que disposen les bases 7.4 i 8.2 i de conformitat amb el següent: 

Puntuació desglossada 

Cognoms i nom 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 Total 

Castro Santero, Juan 26,00 3,75 4,00 0,00 33,75 

González Castillo, Ramón 
Francisco 19,00 6,00 4,50 1,50 31,00 

Mantaras Paricio, Carlos 24,00 5,25 2,00 0,00 31,25 

Murillo Borràs, Jordi 30,00 7,50 3,00 0,50 41,00 

Pallejà Quintana, Arnau 17,50 5,00 3,50 0,00 26,00 

Simón Miguel, Albert 16,00 3,50 0,00 0,00 19,50 

D'acord amb la base 7.4 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 convocatoria, 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, 28 de maig de 2021. 

Gemma Menéndez i Cahué 
Secretària de la comissió 
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