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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 de tècnic o tècnica de 
relacions amb la Unió Europea del Parlament de Catalunya, per mitjà del 
nomenament d'un funcionari interí o funcionària interina 

500-00005/12 

ACORD DE LA COMISSIÓ TÈCNICA D'AVALUACIÓ PEL QUAL S'APROVA I ES FA PÚBLICA 
LA VALORACIÓ DELS MÈRITS ACREDITATS PELS CANDIDATS EN LA PRIMERA FASE, I ES 

PROPOSA DECLARAR DESERT EL CONCURS 

La comissió tècnica d'avaluació del concurs específic per a proveir temporalment un lloc de 
treball de tècnic o tècnica de relacions amb la Unió Europea del Parlament de Catalunya, 
per mitjà del nomenament d'un funcionari interí o funcionària interina del Parlament de 
Catalunya (BOPC 471, del 20 de novembre de 2019), en sessió tinguda el 17 de gener de 
2020, d'acord amb el que estableix la base 9,3 de la convocatòria, acorda fer públics els 
resultats de la valoració de mèrits acreditats pels candidats en la primera fase del concurs: 

Valoració de mèrits de la primera fase. Puntuació mínima 35 punts. 

Nom Exp. 
Lab. 

Titulac. Idiom. Formac. Publicac. Total 
la fase 

Garcés Guallart, Pilar 11,75 10,00 5,00 2,00 0,00 28,75 
Torralbo Coromina, Noemí 10,25 15,00 1,75 2,00 0,00 29,00 
Vaccaro Rodríguez, Marc 15,00 10,00 5,00 2,00 0,00 32,00 
Vilar Resell, Mireia 3,50 15,00 3,00 0,50 0,00 22,00 
Zaragoza Valls, Anna 7,50 5,00 2,00 0,50 0,00 15,00 

La base 10 de la convocatoria, pel que fa a la valorado deis mèrits i capacitats en la primera 
fase, estableix una puntuació mínima de 35 punts per a poder passar a la segona fase. 

En conseqüència, atès que cap candidat ha superat la puntuació mínima per passar a la 
segona fase, la comissió tècnica d'avaluació, de conformitat amb el que estableix la base 
11.3 de la convocatòria, acorda proposar a la Mesa del Parlament declarar desert el 
concurs. 

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 
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 aflmjjiisJtxaJtLaxamiljle^ 
les administracions públiques. 
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