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Valoració del concurs de mèrits desglossada per aspirant  
del concurs oposició per proveir una plaça de cap de servei de  

Comunicació i Divulgació Institucional 
 
 

Daniel Álvarez Rodríguez 
 

Concepte Punts 
Coneixements de català 0 
Coneixements d’anglès, francès i alemany 0 
Cursos de formació i perfeccionament 
Tècnic superior en Social Media i Community Manager (Aprofitament) 8 
crèdits, 80 hores 

 
 

0,16 
Publicacions 0 
Estudis i altres títols 0 
Antiguitat 0 
TOTAL 0,16 
 
 

Guillem Marcé Rotger 
 

Concepte Punts 
Coneixements de català 
Certificat de coneixements superiors (certificat C2 o equivalent) 

 
 

2 
Coneixements d’anglès, francès i alemany 
C2 d’anglès EOI 
DALF (diplome approfondi de langue française C1) 

 
1,15 
1,05 

Cursos de formació i perfeccionament 0 
Publicacions 0 
Estudis i altres títols 
Llicenciat en filosofia 

 
1 

Antiguitat 0 
TOTAL 5,20 
 
 

Sonia Belén Navas Pérez 
 

Concepte Punts 
Coneixements de català 0 
Coneixements d’anglès, francès i alemany 
B1 d’anglès EOI 

 
0,65 

Cursos de formació i perfeccionament 
Curso de técnica vocal (Aprofitament) 2 crèdits, 20 hores  
Comunicación y relaciones con los medios en la Administración 
(Assistència) 1,5 crèdits, 15 hores i mitja 
La expansión tecnológica de la prensa y los nuevos soportes mediáticos 
(Assistència) 2,5 crèdits, 25 hores 
Planes de emergencia (Aprofitament) 1,5 crèdits, 15 hores 
Pràctiques a Canal Sur Televisión, SA (Aprofitament) 60 crèdits, 600 hores 
II Jornadas sobre racismo y medios de comunicación (Assistència) 1,5 
crèdits, 15 hores 
Marqueting digital (Assistència) 4 crèdits, 40 hores 

 
0,04 

 
0,015 

 
0,025 
0,03 

 
1,20 

0,015 
 

0,04 
Publicacions 0 
Estudis i altres títols 
Màster en Dirección de Comunicación empresarial e institucional 

 
1 

Antiguitat 
Per 79 mesos de serveis prestats com a personal funcionari interí o de carrera 
en un cos o escala del grup A, subgrup A2 o com personal laboral ocupant una 
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plaça de nivell 2 a qualsevol administració pública, o com a treballador de mitjans 
de comunicació audiovisuals i/o premsa escrita (màxim 1,50 punts) 

 
 

1,50 
TOTAL 4,51 
   
 

María Lourdes Rado Bestard 
 

Concepte Punts 
Coneixements de català 0 
Coneixements d’anglès, francès i alemany 0 
Cursos de formació i perfeccionament 
Certificat de professionalitat: realització en TV (Aprofitament) 54 crèdits, 540 
hores 
XIV edició concurs EUREKA (Aprofitament)  4 crèdits, 40 hores 
Curs bàsic de Màrqueting Digital (Assistència) 4 crèdits, 40 hores 

 
 

1,08 
0,08 
0,04 

Publicacions 0 
Estudis i altres títols 
Llicenciada en Publicitat i Relacions Públiques 
Màster en Community Management: Empresa 2.0 y Redes Sociales 

 
1 
1 

Antiguitat 0 
TOTAL 3,20 
 
 

Yolanda Serrano Moreno 
 

Concepte Punts 
Coneixements de català 0 
Coneixements d’anglès, francès i alemany 
Intermedi 2 d’anglès (tercer curs de cicle elemental) EOI 
Intermedi 2 de francès (tercer curs de cicle elemental) EOI 

 
0,65 
0,65 

Cursos de formació i perfeccionament 
Las encuestas preelectorales en España: teoría, metodología y anàlisis 
(Aprofitament) 3,5 crèdits, 34 hores 
Protocolo y Comunicación (Aprofitament) 2 crèdits, 20 hores 

 
 

0,07 
0,04 

Publicacions 0 
Estudis i altres títols 
Postgrau Govern de la ciutat: drets ciutadans i polítiques públiques (750 
hores) 

 
 

0,50 
Antiguitat 
Per 140 mesos de serveis prestats com a personal funcionari interí o de carrera 
en un cos o escala del grup A, subgrup A2 o com personal laboral ocupant una 
plaça de nivell 2 a qualsevol administració pública, o com a treballador de mitjans 
de comunicació audiovisuals i/o premsa escrita (màxim 1,50 punts) 

 
 
 
 

1,50 
TOTAL 3,41  
 
 
D’acord amb la base 6.2.7 de les reguladores de la convocatòria, els aspirants tenen un termini de 2 
dies hàbils comptadors per efectuar reclamacions davant el tribunal, això és fins dia 14 de juny a les 
14.00 hores, reclamacions que seran resoltes pel tribunal en un termini de 7 dies. Si passat aquest 
termini no hi ha hagut reclamacions, el tribunal elevarà aquesta puntuació a definitiva. 
 
 

A la seu del Parlament, 12 de juny de 2017 


