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

Departament de Recursos Humans 

Concurs específic per a proveir definitivament un lloc de treball de tècnic jurídic 
o tècnica jurídica en matèria de recursos humans del Departament de Recursos 
Humans del Parlament de Catalunya, obert a mobilitat per als funcionaris de 
carrera de les administracions públiques catalanes 

(500-00004/13) 

RESULTATS DE LA VALORACIÓ DE MÈRITS DE LA PRIMERA FASE 
OBERTURA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA MEMÒRIA 

La comissió tècnica d'avaluació del concurs específic per a proveir definitivament un lloc 
de treball de tècnic jurídic o tècnica jurídica en matèria de recursos humans del 
Departament de Recursos Humans del Parlament de Catalunya (BOPC 102, de 6 de 
setembre de 2021), s'ha reunit al Palau del Parlament els dies 23 de novembre i 1 de 
desembre i de conformitat amb el que disposa la base 8 de la convocatòria, acorda: 

1. Aprovar i publicar les puntuacions obtingudes pels aspirants en la primera fase de 
valoració de mèrits: 

Resultats de la primera fase: valoració de mèrits. Puntuació màxima: 75 punts. 

Nom Exp. Lab. Formació Antiguitat Titulacions Total 

Martínez Mariné, Elisabet 30,30 4,70 5,00 1,00 41,00 

Martínez de Blas, Elena 31,58 8,00 5,00 2,00 46,58 

Suris Jordà, Isabel 33,30 9,40 3,20 2,50 48,40 

Tots els aspirants han superat la puntuació mínima de 35 punts per a passar a la segona 
fase. 

2. Obrir el termini de deu dies naturals a comptar de l'endemà d'aquesta publicació per 
presentar la memòria que estableix la base 9.3.1, que finalitza I'll de desembre inclòs. La 
memòria s'ha de presentar per correu electrònic al Departament de Recursos Humans 
foposicionsfí)parlament.caf). El fet de no presentar la memòria dins aquest termini 
comportarà l'exclusió de la convocatòria. 

La defensa de la memòria i l'entrevista es realitzaran el divendres, 16 de desembre, a 
partir de les 17.30 h al Palau del Parlament, d'acord amb el calendari d'entrevistes que es 
farà públic un cop finalitzat el termini de presentació de la memòria. 

Palau del Parlament, 1 de desembre de 2021 
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