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Resolució de la directora general de la Fundació Universitat de Girona: 
Innovació i Formació de 8 de gener de 2021, per la qual s’aproven els resultats 
de la Fase 3 (entrevista), 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-3/2020), 
 
Reunit el Tribunal Qualificador en data d’avui 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 els resultats de la Fase 3 (entrevista) del procés selectiu relativa a la 
realització de l’entrevista. 
 
Puntuació màxima: 3 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. 
 
 
En conseqüència, de conformitat amb el que preveu la base vuitena (relació de 
persones aprovades) que regeixen les proves selectives per a la provisió de la plaça 
convocada, el Tribunal acorda proposar a la directora general que formuli proposta de 
nomenament a favor de la Sra. Antònia Alcázar Ruiz ***3028** amb una puntuació final 
de 8,89 sobre la puntuació màxima de 12 punts, d’acord amb el següent detall: 
 
 
 

Cognoms i Nom DNI Resultat 

ALCÁZAR RUIZ, ANTÒNIA ***3028** 2,75 
CAPELLA TORREDEFLOT, MARINA ***3297** 1,75 
LLOSA CUFÍ, PAU ***5630** 1,75 
MESTRES RIDGE, AMANDA ***4497** 0 
VALLS MADRENAS, ANNA ***5589** 2,25 
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2. 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. 

 

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. 

 

Cognoms i Nom DNI Fase I Fase II Fase III Resultat 

ALCÁZAR RUIZ, ANTÒNIA ***3028** 4,10 2,04 2,75 8,89 
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