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Concurs específic per a proveir definitivament un lloc de treball je re
tècnic jurídic en contractació o responsable tècnica jurídica en coNttrrfCR
l'Oficina de Contractació del Parlament de Catalunya
500-00015/12
RESULTATS DEL CONCURS I PROPOSTA DE NOMENAMENT
La comissió tècnica d'avaluació del concurs específic per a proveir definitivament un lloc
de treball de responsable tècnic Jurídic en contractació o responsable tècnica jurídica en
contractació de l'Oficina de Contractació del Parlament de Catalunya (BOPC 444, de 24
d'octubre de 2019), s'ha reunit al Palau del Parlament els dies 29 de novembre i 9 de
desembre de 2019 i de conformitat amb el que disposen les bases 7.4 i 7.5 de la
convocatòria, acorda fer pública la relació de candidats amb les puntuacions atorgades
en les diferents fases del concurs:
PUNTUACIÓ la FASE: Puntuado màxima: 75 punts
Nom

Exp. Lab.

Formació

Antiguitat

Titulacions

Total

Freixes i^ontes, Jordi Lluis
Llusà l^eléndez, Tristan

29,50
33,75

7,25
8

5
1,07

0,50
2,50

42,25
45,32

PUNTUACIÓ 2a FASE: Puntuació màxima: 25 punts (memòria: 15 punts; entrevista: 10
punts)
Nom

Memòria

Entrevista

Total

Freixes frontes, Jordi Lluis
Llusà Meléndez, Tristan

7,50
14

5
9

12,50
23

PUNTUACIÓ TOTAL: Puntuació màxima 100 punts
Nom

la Fase

2a Fase

Total

Freixes Montes, Jordi Lluis
Llusà Meléndez, Tristan

42,25
45,32

12,50
23

54,75
68,32

En conseqüència, la comissió tècnica d'avaluació de conformitat amb el que disposa la
base 9.1, acorda formular la proposta de nomenament de Tristan Llusà Meléndez per a
ocupar definitivament el lloc de treball convocat.
Contra l'acord de la comissió tècnica d'avaluació, les persones interessades poden
interposar un recurs d'alçada davant la Mesa del Parlament, en el termini d'un mes a
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comptar de l'endemà d'haver estat publicat, de conformitat amb el que estableix l'article
121 de la Llei de l'Estat 39/2015, de I'l d'octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques.
lau del Fprïamént, 9 de desembre de 2019

DominguezDBarcia
Secretari de la comissió tècnica d'avaluació

