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

CONCURS PER A PROVEIR TEMPORALMENT UN LLOC DE TREBALL 
D'ANALISTA ADMINISTRADOR/A DE PORTALS D'INFORMACIÓ DEL 

PARLAMENT DE CATALUNYA 

COMISSIÓ TÈCNICA D'AVALUACIÓ 
RESULTATS DE LA PROVA TÈCNICA I DE L'ENTREVISTA 

I PROPOSTA DE NOMENAMENT 

La Comissió Tècnica d'Avaluació del concurs per a proveir temporalment un lloc de 
treball d'analista administrador/a de portals d'informació del Parlament de 
Catalunya (BOPC 118, de 5 de juliol de 2018), s'ha reunit al Palau del Parlament el 
dia 5 d'octubre de 2018 a les 14:00, 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 

Cognoms i nom 
Primera fase Segona fase Puntuació 

total Cognoms i nom Valoració 
mèrits 

Prova 
tècnica Entrevista 

Puntuació 
total 

Corredor Navarro, Luis 37,2 12,5 10 59,7 

De conformitat amb la base 8.1, la Comissió Tècnica d'Avaluació, proposarà a 
l'òrgan convocant que sigui nomenat funcionari interí Luis Corredor Navarro, per a 
ocupar temporalment el lloc de treball d'analista administrador de portals 
d'informació convocat. 

L'aspirant proposat, d'acord amb la base 9.1 de la convocatòria, ha 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 9.2, un cop comprovada la conformitat de tots 
els documents presentats, la Mesa del Parlament aprovarà el nomenament interí de 
la persona proposada. Aquest acord es farà públic i la persona interessada 
disposarà d'un període de deu dies hàbils , a comptar de l'endemà de la publicació, 
per a prendre possessió. 

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. 

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, 5 d'octubre de 

Begoña Benguría i Calera 
Vocal 
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2018. 


