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Resolució de la directora general de la Fundació Universitat de Girona: 
Innovació i Formació de 17 de febrer de 2020, per la qual s’aprova la llista 
definitiva d’aspirants admesos i exclosos, corresponent a la convocatòria d’un 
procés selectiu de provisió de lloc de treball d’administratiu/va, amb destinació a 
la Secretaria de Coordinació, (referència convocatòria R-11/2020) 

Atès que en data 20 de gener de 2020 es va publicar al web de la Fundació la 
resolució de 20 de gener de 2020, per la qual es convoquen proves selectives per a la 
provisió del lloc de treball d’administratiu/va en règim de contracte laboral temporal, 
(referència convocatòria R-11/2020),   
 
Publicada la llista provisional de persones admeses i excloses havent estimat les 
esmenes presentades, en virtut de les competències que m’han estat atribuïdes en 
l’acord del Patronat de 25 de gener de 2018, i de conformitat amb allò establert en els 
articles 18 i 19 dels estatuts de la Fundació.  
 

RESOLC: 

1. Aprovar les llistes definitives d’aspirants admesos i exclosos (Annex I). 
 

2. Constituir el Tribunal Qualificador i designar als membres que el composen: 
 

President/a:  
 
Titular: Dra. Maria del Pilar Marquès Gou, directora general de la FUdGIF. 
Suplent: Sr. Eduard Valenzuela Vargas, secretari acadèmic de la FUdGIF. 
 
Vocals:  
 
Titular: Sra. Glòria Palmarola Anglada, responsable d’economia de la FUdGIF. 
Suplent: Sra. Maria Pilar Sabaté David, tècnica de recursos humans de la 
FUdGIF. 
 
Secretari/a:  
 
Titular: Sra. Anna Maria Palahí Sitjà, sotsdirectora de la FUdGIF. 
Suplent: Sra. Tamara Moratalla Martín, tècnica jurídica de la FUdGIF.  

 
 

3. Convocar al Tribunal Qualificador per a l’avaluació curricular (primera fase del 
procés selectiu) el proper dia 18 de febrer a les 12:00h. 
 

4. Publicar la present resolució al portal de transparència del web de la Fundació. 
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Girona, en la data de la signatura d’aquest document. 

 

 

 

 

La Presidenta del Tribunal Qualificador, 

Maria del Pilar Marquès Gou.  

Contra les resolucions i els actes de tràmit de la direcció general, si aquests actes decideixen directa o 
indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o 
produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar, 
d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú (LPAC), potestativament, 
recurs de reposició davant la directora general en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la 
seva publicació o notificació, o bé directament recurs contenciós administratiu d’acord amb l’article 46 de la 
Llei 29/1988, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa (LJCA), en el termini de 
dos mesos a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, davant els Jutjats 
contenciosos administratius de Girona.  
 
La interposició de qualsevol dels recursos no paralitza, per si mateixa, l’acció administrativa perquè l’acte 
administratiu notificat sigui efectiu, llevat que així ho acordi l’òrgan jurisdiccional o administratiu competent.  
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ANNEX I 

Referència convocatòria: R-11/2020 
Plaça: Administratiu/va 
 
 
D’acord amb la disposició addicional 7a de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es fa necessari publicar 
el nom i cognoms dels interessats que participen en aquest procés de selecció, i 
només quatre xifres del seu DNI. 
 
LLISTA DEFINITIVA D’ASPIRANTS ADMESOS 

Cognoms i Nom DNI/NIE 
BONFILL HIDALGO, MIREIA ***3220** 
CASTRO GARVI, MONTSERRAT ***4187** 
CERDÀ TOMAS, ANNA MARIA ***2173** 
FAINÉ SANLLEHÍ, LAURA ***0266** 
FELIP ORIOL, NÚRIA ***3304** 
FERNÁNDEZ DE CASTRO RIUS, CARINA ***7030** 
JULVEZ SASTE, MIGUEL ***7443** 
LLOSA CUFÍ, PAU ***5630** 
PELEGRIN CORTÉS, ANTONIO ***4441** 
PUIG FEIXAS, SARA ***6576** 
SÁNCHEZ POLANCO, SANDRA ***2519** 
SARDÀ TENO, ANA MARIA ***8997** 
SOTO ROMERO, JUAN ***9056** 
TRIOLA VILLAMBROSA, PAU ***4706** 
VERGÉS BELMONTE, MARIA TERESA ***7833** 
 

LLISTA DEFINITIVA D’ASPIRANTS EXCLOSOS 

Cognoms i Nom DNI/NIE Motiu exclusió 
CARRERAS JUZGADO, EUDALD  (1) (2) (4) 
CEESAY, FATUMATA WAGGEH  (1) (2) (4) 
CORREA YÁÑEZ, FABBIANA MARÍA  (1) (2) (4) 
CRESPO IGLESIAS, FERNANDO  (1) (2) (4) 
CUENCA MENOR, PABLO  (1) (2) (4) 
FÀBREGA BRAMONT, CARLA ***9843** (4) 
JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, AURORA  (1) (2) (4) 
MARTÍNEZ DORADO, ANA  (1) (2) (4) 
MITJÀ, DÚNIA  (1) (2) (4) 
MUÑOZ SANZ, MIREIA  (1) (2) (4) 
PAGÈS ROSAS, ADRIANA  (1) (2) (4) 
PIANY VAN DE VEGTE, PERE  (1) (2) (4) 
PUIGDEVALL PÉREZ, INGRID  (1) (2) (4) 
SÁNCHEZ AGUDO, GISELA  (1) (2) (4) 
SUREDA RODRIGUEZ, MARC  (1) (2) (4) 
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TABERNER, ROGER  (1) (2) (4) 
VILLEGAS PAÑELLA, MAYTE  (1) (2) (4) 
WORTH, MARIA GIOVANNA  (1) (2) (4) 
   
 

Són motius d’exclusió d’acord amb la base 4.2 de la convocatòria, la manca dels 
següents documents: 
 

(1) Sol·licitud de participació en el procés selectiu, degudament complimentada i 
signada (Annex II) 

(2) Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport en vigor 
(3) Currículum professional i acadèmic 
(4) Documentació acreditativa dels mèrits que s’al·leguin per al concurs 
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