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Resolució de la directora general de la Fundació Universitat de Girona: 
Innovació i Formació de 24 de febrer 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, 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),   
 
Reunit el Tribunal Qualificador en data 21 de febrer 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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
* 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 superat els 
següents aspirants que han obtingut una puntuació mínima de 4 punts: 
 
 
 
 
 
 

Cognoms i Nom DNI Resultat 

BONFILL HIDALGO, MIREIA ***3220** No presentat 
CERDÀ TOMAS, ANNA MARIA ***2173** 4,88 
FERNÁNDEZ DE CASTRO RIUS, CARINA ***7030** 2,68 
VERGÉS BELMONTE, MARIA TERESA ***7833** No presentat 

Cognoms i Nom 
 

DNI Resultat 

CERDÀ TOMAS, ANNA MARIA ***2173** 4,88 
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2. Convocar als aspirants que hagin obtingut un mínim de 4 punts en aquesta 
segona fase, el proper dia 26 de febrer a les 08:00 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. 
 

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, 

Maria del Pilar Marquès Gou. 
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