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Resolució de la directora general de la Fundació Universitat de Girona: Innovació 

i Formació de 10 de juny de 2020, per la qual s’aprova la llista provisional 

d’aspirants admesos i exclosos, corresponent a l’ampliació de la convocatòria de 

la constitució d’una borsa de treball per a la contractació de directors/es i 

coordinadors/es de les activitats organitzades per la Fundació Universitat de 

Girona: Innovació i Formació en règim laboral temporal amb durada determinada, 

(referència convocatòria R-2/2020) 

Atès que en data 19 de maig de 2020 es va publicar al web de la Fundació la resolució 
per la qual s’amplia la convocatòria per a la contractació de directors/es i 
coordinadors/es de les activitats organitzades per la Fundació Universitat de Girona: 
Innovació i Formació en règim laboral temporal amb durada determinada, (referència 
convocatòria R-2/2020),   
 
De conformitat amb la base 6a. de la resolució esmentada, que estableix que en el 
termini màxim d’un mes comptat a partir de la finalització del termini de presentació de 
sol·licituds, la Presidència dictarà resolució i aprovarà les llistes provisionals d’aspirants 
admesos i exclosos. 
 
Examinades les sol·licituds presentades dins el termini i 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 la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos (Annex I). 
2. Constituir al 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. Josep Maria Serra Bonet, Vicerector Docència i Planificació Acadèmica de 
la UdG. 
 
Vocals: 
Titular: Sra. Anna Maria Palahí Sitjà, sotsdirectora de la FUdGIF.  
Suplent: Sra. Glòria Palmarola Anglada, cap de comptabilitat de la FUdGIF.  
 
Secretaria/a: 
Titular: Sr. Eduard Valenzuela Vargas, secretari acadèmic de la FUdGIF.  
Suplent: Sra. Tamara Moratalla Martín, tècnica jurídica de la FUdGIF.  
 
 

3. D’acord amb la base 6a de la convocatòria, es concedeix a les persones 
aspirants un termini de 10 dies a partir de l’endemà de la seva publicació, per 
formular davant la Presidència les reclamacions que creguin oportunes 
adreçades a esmenar els defectes que s’hagin pogut produir o per adjuntar la 
documentació que es requereix a la convocatòria. 
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4. 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, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú.  

 

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

 

 

 

 

 

Maria del Pilar Marquès Gou.  

Presidenta del Tribunal Qualificador 

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-2/2020 
Plaça: Directors/es – Coordinadors/es 
 
 
LLISTA PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS 

 

Cognoms i nom Plaça DNI Activitat 

Armisen, Suani Coordinador xxx6016xx Primatologia  

Carrera Garrido, Noemí Coordinador xxx2545xx Transformació Educativa: Coaching Docent i Metodologies 
amb Enfocament Globalitzat 

Alcalde Perea, Ignacio Javier Director xxx2417xx Infografia i Visualització de Dades 

Tarrés Falcó, Edgar Coordinador xxx4426xx Creativitat i Felicitat a l'Escola 

Mallarach Carrera, Josep 
Maria 

Director xxx9616xx Significats i Valors Espirituals de la Natura: Percepció, 
Comunicació, Gestió i Integració 

Riquelme i Zurita, Núria Coordinador xxx2687xx Direcció i Gestió d'Equipaments Cívics i Projectes Comunitaris 

Lloret Pineda, Amanda Director xxx5207xx Migració i Salut 

Cristóbol i Narváez, Paula Director xxx8975xx Migració i Salut 

 

*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 digital, es fa necessari publicar el nom i cognoms dels interessats que 

participen en aquest procés de selecció.  

 

LLISTA PROVISIONAL D’ASPIRANTS EXCLOSOS 

Cognoms i nom Plaça DNI Activitat Motiu exclusió 

Bayés Marín, Ivet Coordinador xxx0407xx Migració i Salut (1) Plaça no convocada 

 

*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 digital, es fa necessari publicar el nom i cognoms dels interessats que 

participen en aquest procés de selecció.  

Són motius d’exclusió d’acord amb la base 6a de la convocatòria, la manca dels 
següents documents: 
 

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

(2) Currículum professional i acadèmic 
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