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COMISSIÓ TÈCNICA D'AVALUACIÓ 
CONVOCATÒRIA DE L'ENTREVISTA (3a 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 d'analista programador o analista 
programadora que es produeixin al Parlament de Catalunya entre els exercicis del 2021 i 
el 2023 (BOPC 773, del 30 de desembre de 2020), de conformitat amb la base 8.3 de la 
convocatòria, acorda convocar els aspirants que han superat la primera i segona fase a les 
entrevistes, de conformitat amb el següent: 

Les entrevistes es realitzaran per videoconferència, el 9 de juliol, a partir de les 10.20 
h, davant dels membres de la comissió. Els aspirants són convocats en l'ordre establert en 
la base 7.5 de la convocatòria. 

Cognoms, nom Hora 

Infante Cabrera , Antonio 10.20 h 

Linares Moreno , Francesc 10.40 h 

Muñoz Piquer , Judit 11.00 h 

Paramio Luque , Rut 11.20 ti 

Pato Estudillo , Jesús 11.40 h 

Vargas del Río , Roser 12.00 h 

Els aspirants rebran per correu electrònic amb suficient antelació "una invitació de reunió 
de Webex", sistema de videoconferència que és l'utilitzat pel Parlament per raons de 
seguretat. Aquest sistema no necessita registre previ ni descàrrega d'arxius i pot utilitzar-
se a través de mòbil o ordinador. 

El dia i l'hora de l'entrevista, els aspiranta hauran d'esperar a rebre la trucada telefònica 
de la comissió al telèfon mòbil consignat en la sol·licitud a efectes de notificacions per 
connectar-se a la "reunió" de Webex i iniciar l'entrevista. Els aspirant han de tenir en 
compte que no es podrà entrar a l'entrevista si encara no han rebut la trucada de la 
comissió. 
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L'entrevista tindrà una durada màxima de 15 minuts. 

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 i^esa 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, 5 de juliol de 2021. 

Gemma Menéndez i Cahué 
Secretària de la comissió 

PUBLICAT 
- 5 JUL. 2021 

(Aquest document és còpia de l'original signat) 


