
 

 
 
 
 

Edifici Giroemprèn – Parc Científic i Tecnològic de la UdG | Pic de Peguera, 11 | 17003 Girona 

info.fundacioif@udg.edu | www.fundacioudg.org | Tel. 972210299 

Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya núm. 630 | CIF G‐17.318.080 

ANUNCI DE REVISIÓ DELS RESULTATS DE LA FASE I (AVALUACIÓ DE 
CURRÍCULUM) CORRESPONENT A LA CONVOCATÒRIA DE PROCÉS SELECTIU 
PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL D’ADMINISTRATIU/VA (GESTOR/A 
D’ACTIVITATS FORMATIVES), AMB DESTINACIÓ A LA SECRETARIA DE 
COORDINACIÓ (Referència convocatòria R-3/2020). 

Amb data 9 de desembre de 2020, es reuneix el tribunal qualificador de la convocatòria 
del procés de selecció d’una plaça d’administratiu/va, convocatòria R-3/2020, segons 
bases publicades el passat 9 d’octubre de 2020 al portal de transparència del web de la 
Fundació, per revisar els mèrits manifestats pels aspirants, atesa la reclamació de 
revisió de determinats candidats.  

Un cop analitzades les solꞏlicituds de revisió, es considera necessari modificar els 
resultats en el següent sentit: 

 

Cognoms i Nom Dni Formació Ofimàtica 
Català i 
Castellà 

Anglès 
Experiència 

laboral 
Residència TOTAL 

Agüero Hernández, Lilia Judith ***8845** 5 5 1 0 5 5 1,92 

Llosa Cufí, Pau ***5630** 3 5 3 5 1 5 2,10 

Valls Madrenas, Anna ***5589** 5 5 3 5 3 5 2,58 

Ziani Nouali, Yamna ***8254** 5 3 3 5 0 5 2,19 

 
 
S’han avaluat els següents elements amb la ponderació que s’indica:  
 

• Formació universitària en l’àmbit empresarial, cicles Formatius de Grau Superior o FPII de l’àmbit empresarial 25% 
• Coneixements avançats d’ofimàtica (adobe, excel i word)  10% 
• Català i castellà nivell C o equivalent 20% 
• Anglès: nivell B1 o superior  20% 
• Experiència laboral en tasques similars 15% 
• Residència a la província de Girona 10% 

 
Punts atorgats als aspirants que han concorregut a la seva realització (punts 
sobre 5 per a cada factor i qualificació TOTAL ponderada reescalada sobre 3 
punts). 

 

Vist que s’ha produït un error en les valoracions cal esmenar l’acta del tribunal 
qualificador de 4 de desembre de 2020 i valorar de nou els mèrits d’acord amb les 
reclamacions efectuades. 
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Vist el resultat de la fase de valoració de currículum i tenint en compte que aquesta fase 
era de caràcter eliminatori,  el tribunal qualificador, ACORDA: 

1. Convocar als esmentats aspirants que hagin obtingut un mínim de 2 punts en aquesta 
primera fase, el proper dia 11 de desembre a les 09:30h per a la realització de la Fase 
2 (prova de coneixements) a la seu de la Fundació UdG (Edifici Giroemprèn del Parc 
Científic i Tecnològic de la UdG), C/ Pic de Peguera, 11, Girona, a la que hauran d’anar 
proveïts del DNI/NIE/Passaport.  

2. Atès l’actual context de pandèmia provocada per la Covid-19, les persones aspirants 
admeses en el procés selectiu, hauran d’omplir i portar signada el dia de la prova la 
declaració responsable sobre la Covid-19 que trobareu publicada a l’apartat de 
transparència del nostre web. Aquesta declaració haurà de ser entregada al personal de 
l’organització amb caràcter previ a l’accés a la sala on es portarà a terme les proves 
corresponents a la fase 2. 

3. Publicar la present resolució al portal de transparència del web de la Fundació, la qual 
cosa substitueix la notificació personal als interessats, d’acord amb allò regulat a l’article 
45.1 b) de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú. 

 

 

Girona, en la data de la signatura d’aquest document. 

La Presidenta del Tribunal Qualificador, 
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