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CONCURS PER A PROVEIR TEMPORALMENT DOS LLOCS DE TREBALL 
D'ANALISTA PROGRAMADOR/A I UN LLOC DE TREBALL D'ANALISTjL ^ 

ADMINISTRADOR/A DE PORTALS DINFORMACIÓ DEL 
l»/l;ULjlMI:^íT^)|: CATTALUNirA 

TRAM. 501-00003/11 

COMISSIÓ TÈCNICA D'AVALUACIÓ 
RESULTATS DEL TEST TÈCNIC I DE L'ENTREVISTA 

I PROPOSTA DE NOMENAMENT 

La Comissió Tècnica d'Avaluació del concurs per a proveir temporalment dos llocs 
de treball d'analista programador/a I un lloc de treball d'analista administrador/a de 
portals d'informació del Parlament de Catalunya (BOPC 416, de 18 de maig de 
2017), s'ha reunit al Palau del Parlament el dia 13 de juliol de de 2017, i de 
conformitat amb les bases de la convocatòria acorda fer pública la relació de 
candidats juntament amb la qualificació obtinguda en el concurs: 

Puntuació total 

Primera fase Segona fase Puntuació 
total Cognoms i nom Valoració Puntuació Puntuació Puntuació 
total mèrits test entrevista 

Puntuació 
total 

Coves Barreiro, Josep 41.75 6.33 17 65.08 
Díaz Arias, Gabriel 35.15 7.67 17 59.82 

De conformitat amb la base 8.1, la Comissió Tècnica d'Avaluació, proposarà a 
l'òrgan convocant que siguin nomenats funcionaris interins Josep Coves Barrelro I 
Gabriel Díaz Arias, per a ocupar temporalment els dos llocs de treball d'analista 
programador/a convocats. 

Els aspirants proposats, d'acord amb la base 9.1 de la convocatòria, han de 
presentar al Departament de Recursos Humans, en el termini de 10 dies hàbils a 
partir de l'endemà d'aquesta publicació, la documentació relacionada en 
l'esmentada base. 

D'acord amb el que estableix la base 9.3, un cop comprovada la conformitat de tots 
els documents presentats, en el cas que l'acord de nomenament de la Mesa és 
realitzi la darrera setmana de juliol, la presa de possessió es realitzarà amb efectes 
de I'l de setembre d'enguany. 

Amb aquesta publicació, es considera feta la notificació pertinent als interessats I 
s'inicia el còmput dels terminis a l'efecte de la presentació de possibles recursos, tal 
i com estableix la base 6.5. 



1 
P A R L A M E N T  D E  C A T A L U N Y A  

Contra aquest acte, els interessats poden interposar recurs d'alçada davant la Mesa 
del Parlament, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la 
data d'haver estat publicat aquest acte, de conformitat amb 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, 17 de juliol de 2017. 

PUBLICAT 

Begoña Benguría I Calera 
Vocal 
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