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COMISSIÓ TÈCNICA D'AVALUACIÓ 
ACTUALITZACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL 

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), en la sessió del 5 de juliol de 2022, de 
conformitat amb les bases 8.2, 10.4 i 11 de la convocatòria, ha acordat actualitzar la borsa 
de treball aprovada el 16 de juliol de 2021. 

Per resolució de 27 de gener de 2022, de la Direcció de Govern Interior, es va obrir un 
termini d'un mes, de l'l al 28 de febrer, per a la presentació de sol·licituds d'actualització 
de mèrits i d'aportació de nous mèrits per al personal que forma part de la borsa de treball 
d'analista programador o analista programadora. De conformitat amb aquesta, s'han 
estudiat els mèrits de l'única persona integrant de la borsa que ha presentat sol·licitud 
d'actualització, d'acord amb els mèrits establerts a la base 8.2 de la convocatòria. De 
l'examen de la documentació aportada pel candidat no es desprèn cap modificació en la 
puntuació ni de l'ordre de la llista. 

D'altra banda, des de l'aprovació de la borsa de treball, una aspirant n'ha resultat exclosa 
en aplicació de l'establert en la base 10.14.c 

De conformitat amb l'anterior, la comissió tècnica d'avaluació acorda aprovar i fer pública 
la relació provisional actualitzada de las persones integrants de la borsa de treball ordenada 
per puntuació. 

Posició Cognoms i nom Punts 
l Paramio Luque , Rut 60,90 
2 Linares Moreno , Francesc 40,25 
3 Pato Estudillo , Jesús 40,05 
4 Infante Cabrera , Antonio 39,70 
5 Vargas del Río , Roser 26,45 

Contra la relació provisional actualitzada es pot formular reclamació, degudament 
documentada, en el termini de deu dies hàbils des de l'endemà de la seva publicació. 
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La presentació de la reclamació s'haurà de fer de manera presencial en el Registre general 
del Parlament de Catalunya de dilluns a dijous, de 9 a 14 i de 15 a 18 hores, i divendres, 
de 9a 14 h. 

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2022 
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