
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 o tècnica 
de seguretat social i nòmines de l'Oïdoria de Comptes i Tresoreria del Parlament 
de Catalunya, obert a mobilitat per als funcionaris de carrera de les 
administracions públiques catalanes 

(500-00002/13) 

RESULTATS DEL CONCURS I PROPOSTA DE NOMENAMENT 

La comissió tècnica d'avaluació del Concurs específic per a proveir definitivament un lloc 
de treball de tècnic o tècnica de seguretat social i nòmines de l'Oïdoria de Comptes i 
Tresoreria del Parlament de Catalunya (BOPC 102, de 6 de setembre de 2021), s'ha reunit 
al Palau del Parlament el dia 17 de gener de 2022 i, de conformitat amb el que disposen 
les bases 8.5 i 9.3 de la convocatòria, acorda: 

1. Aprovar i publicar les puntuacions obtingudes pels aspirants en la segona fase, 
d'elaboració i defensa d'una memòria i de l'entrevista: 

Resultats de la segona fase: Puntuació màxima: 25 punts (memòria: 15 punts; entrevista: 
10 punts) 

Nom Memoria Entrevista Total 

Salvadó Cedó, Maria del 
Carme 10 6 16 

2.Publicar les puntuacions totals obtingudes pels aspirants en el concurs: 

Puntuado màxima: 100 punts. 

Nom la fase 2a fase Total 

Salvadó Cedó, Maria del 
Carme 38,9 16,0 54,9 

En conseqüència, la comissió tècnica d'avaluació, de conformitat amb el que disposa la 
base 10.1, acorda formular la proposta de nomenament de Maria del Carme Salvadó Cedó 
per a ocupar definitivament el lloc de treball convocat. 

D'acord amb la base 8.5 de la convocatòria, els aspirants poden formular les observacions 
i reclamacions que considerin pertinents sobre aquesta proposta provisional de resolució 
del concurs, en el termini de deus dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació 
d'aquest anunci. Aquestes s'han de presentar al Departament de Recursos Humans per 
correu electrònic írrhh@parlament.cat). Les sol·licituds quedaran registrades en el registre 
del Departament de Recursos Humans i s'enviarà un acusament de recepció. 

Pala I del Parlament, 19 de gener de 2022 

1. Fernández Ribas 
tari de la comissió d'avaluació 
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