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

Formació de 2 de Juliol de 2020, per la qual s’aproven els resultats de la Fase 1 

(qualificació de mèrits), corresponent a l’ampliació de la convocatòria de constitució 

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

activitats formatives de la Fundació (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 en règim laboral temporal amb durada determinada (referència 

convocatòria R-2/2020),    

Atès que el llistat provisional d’aspirants admesos i exclosos publicat en data 10 de juny de 2020 

ha esdevingut definitiu donat que no s’ha produït cap esmena ni al·legació,  

Reunit el Tribunal Qualificador en data 22 de juny 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 el resultats de la  Fase 1 (qualificació de mèrits) del procés selectiu. 

Fase de caràcter eliminatori 

Puntuació màxima: 70 punts  

Puntuació mínima per a superar la fase: 40 punts.  

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

Cognoms i nom DNI Plaça  Activitat formativa 

Serveis 
prestats 

(màx. 30) 

Assistència 
a formació 
(màx. 20) 

Recerca i 
difusió 

(màx. 20) 
Resultats 
(màx. 70) 

Armisen, Suani xxx6016xx Coordinador Primatologia  30 15 10 55 

Carrera Garrido, 
Noemí xxx2545xx Coordinador 

Transformació Educativa: 
Coaching Docent i Metodologies 
amb Enfocament Globalitzat 20 15 5 40 

Alcalde Perea, 
Ignacio Javier xxx2417xx Director Infografia i Visualització de Dades 25 20 15 60 

Tarrés Falcó, 
Edgar xxx4426xx Coordinador Creativitat i Felicitat a l'Escola 25 20 20 65 

Mallarach 
Carrera, Josep 
Maria xxx9616xx Director 

Significats i Valors Espirituals de la 
Natura: Percepció, Comunicació, 
Gestió i Integració 30 20 20 70 

Riquelme i Zurita, 
Núria xxx2687xx Coordinador 

Direcció i Gestió d'Equipaments 
Cívics i Projectes Comunitaris 15 15 15 45 

Lloret Pineda, 
Amanda xxx5207xx Director Migració i Salut 10 20 20 50 

Cristóbol i 
Narváez, Paula xxx8975xx Director Migració i Salut 15 20 20 55 
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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.  

2. Informar als aspirants que properament s’ els convocarà per tal de procedir a la realització de 

la següent i darrera fase II, relativa a l’entrevista i de caràcter no eliminatori, per tal de 

comprovar l’adequació i idoneïtat dels aspirants per realitzar les tasques i funcions pròpies del 

lloc. Consistirà en conèixer les habilitats comunicatives i l'aptitud i experiència prèvia 

professional a fi i efecte de determinar el perfil personal del lloc de treball a ocupar entre les 

persones aspirants. 

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.  

  

  

 

 

  

Maria del Pilar Marquès Gou 

Presidenta del Tribunal Qualificador  
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