PUBLICAT

Concurs oposició iliure per a proveir onze piaces d'uixer o uixera dei Pariament di

(Tram. 501-00002/12)

TRIBUNAL QUALIFICADOR

El tribunal qualificador, en sessió tinguda el dia 20 de desembre de 2018, d'acord amb el que
estableix la base 8.2 de la convocatòria per a proveir onze places d'uixer o uixera del
Parlament de Catalunya, acorda aprovar i fer públiques les qualificacions
corresponents a la quarta prova, que s'adjunten en l'annex I (aptes), annex II (no aptes)
i annex III (no presentats).
Així mateix, el tribunal qualificador acorda, de conformitat amb el que disposa les bases 1.8 i
7.1.1 i 8.2 de la convocatòria, que la cinquena prova, l'entrevista, comenci a partir de la
segona quinzena del mes de gener de 2019. Properament, i amb l'antelació suficient, es
publicarà la convocatòria nominal amb el lloc, la data i l'hora de cada persona aspirant.
La cinquena prova, de caràcter obligatori i no eliminatori, consisteix en una entrevista
estructurada, en la qual s'avaluarà el grau d'adequació de l'aspirant al perfil de competències
professionals dels uixers del Parlament de Catalunya, que consta en l'annex 2.
Per a la realització i l'avaluació d'aquesta prova, el tribunal podrà comptar amb
l'assessorament de personal especialista, que també el podrà assistir en el transcurs de
l'entrevista i que emetrà un informe tècnic de cada aspirant.
El tribunal qualificador designarà els membres per a fer l'entrevista amb l'assistència del
personal assessor especialista, que podrà conduir-la. Una vegada finalitzada l'entrevista, se
n'emetrà l'informe tècnic, amb el vistiplau dels membres del tribunal presents, que el
traslladarà al tribunal qualificador perquè l'avaluï i n'aprovi els resultats.
Per a la valoració d'aquesta prova, el tribunal tindrà en compte les conductes laborals
manifestades durant l'entrevista per a cadascuna de les cinc competències professionals
descrites en l'annex 2, la puntuació de les quals serà de fins a 2 punts per a cada
competència.
La qualificació d'aquesta prova és de 0 a 10 punts.
La durada de l'entrevista serà, com a màxim, de 60 minuts per cada aspirant.
Contra l'acord del tribunal qualificador es pot interposar un recurs d'alçada davant la Mesa
del Parlament en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de publicació
d'aquest acord, segons el que disposen els articles 121 i 122 de la llei 39/2015, d'l
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Palau del Parlament, 20 de desembre de 2018

Josep» Maria Fernández Ribas
Secreter del tribunal
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Annex I-APTES
QUARTA PROVA
Pràctic
Uixers. Torn Lliure

Puntuació

COGNOMS I NOM
Bermudo Ferrer , Montserrat
Caballero Vázquez , Raul Manuel

Puntuado
"
^

10,34

Calvet Roma , Montserrat

11,20

Campos Abad , Roser

13,05

Cano Sanchez , César

7,84

Chorda Bertran , Marina Carmen

11,68

Expósito Agut, Montserrat

11,11

Fernández Parada , María Dolores

13,60

García García , Adela
Garrido Ballester, Jordi

8,94
10,44

Gil Gaitán , Felipe

9,62

Gil Rossés , Maria del Mar

9,74

Guerrero Hidalgo , Edith
Julian Pascual , Arnau

10,69
8,84

Kuhimann Molina , Antonio

10,20

Lucas Gallardo , Maria Josefa

10,80

Mariscal García , Sergio Ezequiel

10,53

Milían Coletas , Jordi Josep

11,01

Miranda Guisado , César

12,95

Muñoz Garda , Francisco

11,54

Muntané Jiménez , Guillem
Reyes Garda , Marta
Reyes Lozano, Manuel
Santafé Francisco , Josep
Sendra Pla , Jesús Vicente

9,75
7,55
10,44
7,65
11,50

Serra Solanich , Jose Maria

7,85

Serra Vázquez , Jordi

9,75

Suriol Busquets , Josep

10,25

Toro Fernández , Sofía

12,75

Valero Moncho , Daniel

9,78

El se cretari áái Tribunal

Josep
Barcel

3z Ribas
'desembre de 2018
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Annex II - NO APTES
QUARTA PROVA
Pràctic
Uixers. Torn Lliure

Puntuació

Mm
COGNOMS I NOM
Alberich Garcia , Ivan
Albí Rovira , Marc

Puntuació
<&

sss*»

*
'

No apte
No apte

Camino Pont, Silvia

No apta

Cuesta Pérez , Eva Nicolasa

No apta

Estévez López , Maria Teresa

No apta

Gonzalez Alturo , Susana

No apta

López Anguera , Marc

No apte

Martinez Chavarria , Maria Mercedes

No apta

Martínez Moyano , Miguel

No apte

Molina Morato , Adrian

No apte

Parera Caballero , Cristina

No apta

Pérez Martínez , Ovidio

No apte

Tortosa Barea , Andres

No apte

53316355D*

No apte

Else retan del Tribunal

Josep M. Fernández Ribas
Barce ana, 20 de desembre de 2018

(*) Aquest aspirant ha exercit el dret d'oposició, d'acord amb Reglament (UE) núm. 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de dades, i ha sol·licitat
de fornia motivada que en les publicacions que d'aquesta convocatòria es realitzin al web del Parlament se l'identifiqui amb el dooiment nacional d'identitat. Aquest document
té el mateix valor identificador que el nom i cognoms. L'excepció no afecta a les publicacions que d'acord amb aquesta convocatòria s'han de realitzar en el tauler d'anuncis
del Paríament, on ha de constar e!nom i cognom dels aspirants. S'ha de garantir que el dret a la protecció de dades de caràcter personal de l'aspirant no conculqui els principis
de publicitat i transparència de la convocatòria.
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Annex III - NO PRESENTATS

PUBLICAT
2 O DES. 2018

Pràctic
Uixers. Torn Lliure

Puntuació

.^DEc^

COGNOMS I NOM

Puntuació

Sánchez Carrion , Josefa

No presentada

El secretari del Tribunal

JosepfM. Fernández Ribas
Barcelona, 20 de desembre de 2018

