PARLAMENT DE CATALUNYA

Convocatòria d'un procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball
per a cobrir temporalment les vacants dels llocs de treball d'analista
programador o analista programadora que es produeixin al Parlament de
Catalunya entre els exercicis del 2021 i el 2023

501-00013/12

CORRECCIÓ D'ERRADES EN LA VALORACIÓ DE MÈRITS

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 d'analista programador
o analista programadora que es produeixin al Parlament de Catalunya entre els exercicis
del 2021 i el 2023 ha detectat un error de transcripció en la comunicació de la valoració
mèrits de l'aspirant Rut Pa ramio Luque, publicada el 5 de juliol de 2021, consistent en
què s'ha reescrit per error la puntuació de la cel·la .8.2.3. corresponent a la titulació
acadèmica, en la cel·la 8.2.4 corresponent als coneixements d'anglès, que van ser
valorats per la comissió amb 0 punts.
De conformitat amb l'anterior, i un cop comprovades les transcripcions de les
puntuacions resultants de la valoració dels mèrits de tots els aspirants, la puntuació
total dels aspirants no s'ha vist afectada per aquest error i queda corregida, en el sentit
que es determina a continuació:
En el punt 2 de l'acord de la comissió tècnica d'avaluació, sobre els resultats del test
tècnic (la fase) i la valoració de mèrits (2a fase), en la puntuació desglossada de mèrits

Allà on diu:
«

Cognoms i nom

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

Total

23,75

5,00

4,25

4,25

33,00

[•••]

Paramio Luque , Rut
[•••]

»
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Hi ha de dir
«

Cognoms i nom

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

Total

23,75

5,00

4,25

0,00

33,00

[...]
Paramio Luque , Rut
[•••]

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2021.

PUBLICAT

Gemma Menéndez i Cahué
Secretaria de la comissió

- 6 JUL. 2021

(Aquest document és còpia de l'original signat)
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