
 

 

ACTA DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA 
PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL PER LA DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DE 
DIFERENTS ACTIVITATS DE FORMACIÓ CONTINUADA.  

 

Girona, a 26 de març de 2019. 

 

Essent les 12:00 hores és reuneix a la Fundació Universitat de Girona: Innovació i 
Formació la Comissió de selecció, del procés de selecció per a la provisió del lloc de 
treball per la direcció i coordinació de di ferents activitats de f ormació continuada en 
règim de contracte laboral a temps parcial (referència convocatòria: R-2/2019). 

La Comissió de s elecció designada que ha d e qualificar i valorar les proves de 
selecció, va quedar constituïda en data 26 de març de 2019 per les següents 
persones: 

Presidenta: Maria del Pilar Marquès Gou, Directora General de la Fundació 
Universitat de Girona: Innovació i Formació. 

Secretari: Anna Palahí Sitjà, Subdirectora de la Fundació Universitat de Girona: 
Innovació i Formació. 

Vocal: José Maria Pérez Collados, Director del “Máster en Cultura Jurídica: Seguridad, 
Justicia y Derecho” 

DESENVOLUPAMENT DE LES PROVES SELECTIVES: 

La presidenta declara oberta l’acta i tot seguit la comissió de selecció procedeix a 
seguir el desenvolupament de les proves eliminatòries atenent al procediment establert 
en la resolució del directora general de la Fundació Universitat de Girona: Innovació i 
Formació en data 13 de març de 2019. 

VALORACIÓ DE LES CANDIDATURES PRESENTADES 

La comissió de selecció procedeix a revisar els currículums i la documentació aportada 
pels candidats. Es revisa que els candidats compleixin amb els requisits demanats en 
la convocatòria, i tot seguit es fa llista d’admesos i exclosos, en f unció de s i 
compleixen o no els requisits demanats: 

 

ADMESOS: 

NIF: ****9704* 

 



EXCLOSOS:  

No és presentem més candidats.  

CONVOCATÒRIA DE LES PROVES PER LES PERSONES ADMESES 

La persona admesa supera la fase 1 amb la màxima puntuació (5 punts). En la fase 2 
assoleix la puntuació màxima (5 punts). 

Segons la puntuació resultant del procés de selecció, la comissió proposa el 
nomenament de la següent aspirant: 

NIF: ****9704* 

 

Girona, 26 de març de 2019 

 

La comissió de selecció 

 

 

 


