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Resolució de la directora general de la Fundació Universitat de Girona: Innovació 
i Formació de 17 de desembre de 2020, per la qual s’aproven els resultats de la 
Fase 2 (prova de coneixements), corresponent a la convocatòria d’un procés 
selectiu de provisió de lloc de treball d’administratiu/va (gestor/a d’activitats 
formatives), amb destinació a la Secretaria de Coordinació, (referència 
convocatòria R-3/2020) 

Atès que en data 9 d’octubre de 2020 es va publicar al web de la Fundació la resolució 
per la qual es convoquen proves selectives per a la provisió del lloc de treball 
d’administratiu/va en règim de contracte de treball temporal per substitució de baixa de 
maternitat, (referència convocatòria R-11/2020),   
 
Reunit el Tribunal Qualificador en data 16 de desembre de 2020 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. Publicar la relació dels aspirants i la qualificació obtinguda de la Fase 2 del procés 
selectiu relativa a la prova de coneixements. 
 
Fase de caràcter eliminatori 
Puntuació màxima: 6 punts 
Puntuació mínima per a superar la fase: 4 punts. 

 
Punts atorgats als aspirants que han concorregut a la seva realització: 

Cognoms i Nom DNI Resultat 

Alcázar Ruiz, Antonia ***3028** 4,10 
Álvarez Corominola, Mireia ***7413** No presentat 
Berhil Ouarrali, Bouchra ***0480** No presentat 
Capella Torredeflot, Marina ***3297** 4,28 
Carmona Bravo, Miriam ***6555** No presentat 
Espín Luz, Montse ***1481** 2,13 
Fernández de Castro Rius, Carina ***7030** No presentat 
Llistosella Palomeras, Paula ***6313** No presentat 
Llosa Cufí, Pau ***5630** 4,03 
Mahouti Ben Aamar, Soumia ***0454** 3,43 
Martínez Fulguera, Anna ***6451** No presentat 
Messaoudi Hafhaf, Fàtima ***3191** No presentat 
Mestres Ridge, Amanda ***4497** 4,00 
Moiceanu, Mariana-Catalina ***2577** 3,19 
Oliver Tarrats, Cristina ***5557** No presentat 
Pato Moreno, Maria Isabel ***3078** No presentat 
Rokiya Dabo, Fatoumata ***5146** 2,93 
Santiago Pastoret, Sara ***4887** 2,90 
Torné Torrus, Maria ***2177** 3,43 
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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. 
 
Tenint en compte que aquesta fase era de caràcter eliminatori, l’han superada els 
següents aspirants que han obtingut una puntuació mínima de 4 punts: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Les persones aspirants podran formular les observacions que estimin pertinents a 

l’anterior valoració en el termini de tres dies hàbils comptadors a partir de l’endemà 
de la data de publicació de la present resolució.  
 
El llistat es considerarà automàticament elevat a definitiu si no es presentés cap 
reclamació.   
 

3. Convocar als aspirants que hagin obtingut un mínim de 4 punts en aquesta segona 
fase, els propers dies 22 i 23 de desembre a les hores convingudes prèviament, 
proveïts del document d’identificació, per a la realització de la Fase 3 (entrevista) a 
la seu de la Fundació UdG (Edifici Giroemprèn del Parc Científic i Tecnològic de la 
UdG), C/ Pic de Peguera, 11, Girona. 
 

4. Atès l’actual context de pandèmia provocada per la Covid-19, les persones aspirants 
que han superat la fase 2, hauran d’omplir i portar signada el dia de la entrevista 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 3. 
 

5. 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.  

 

 

Vallès Majoral, Maria Antònia ***0726** 2,91 
Valls Madrenas, Anna ***5589** 4,00 
Ziani Nouali, Yamna ***8254** 2,75 

Cognoms i Nom DNI Resultat 

Alcázar Ruiz, Antonia ***3028** 4,10 
Capella Torredeflot, Marina ***3297** 4,28 
Llosa Cufí, Pau ***5630** 4,03 
Mestres Ridge, Amanda ***4497** 4,00 
Valls Madrenas, Anna ***5589** 4,00 
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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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