
 

 

 

 
 
Recursos 
Selecció 1/2020 10 tècnics superiors  
Resolució 1/2020 

 
RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL 

 

El Consell d’Administració reunit en data 31 d’octubre de 2019 va designar la 
direcció general assignant-li les funcions establertes a l’article 25 dels 
Estatuts socials.  
 
El 28 de febrer de 2020 la directora general, òrgan competent de Foment de 
Ciutat, va publicar les bases de la convocatòria per a la selecció de 10 places 
de personal laboral tècnic superior especialista 1a. Especialista en gestió de 
plans integrals de territoris i àrees. 
 
El termini de presentació de sol·licituds finalitzà el 13 de març de 2020, la 
convocatòria estableix que el procediment de selecció es realitzarà en 3 fases 
eliminatòries, amb la finalitat de seleccionar als millors candidats/es:  
 
Primera fase de selecció:  
 
Els candidats han presentat el seu CV detallant la seva experiència 
professional i formació. En base al CV presentat, i aplicant els criteris 
explicitats al punt 7.a.i de la convocatòria, es realitzarà una selecció de, com 
a màxim, 30 candidats/candidates. 
 
Vist l’informe jurídic, que consta a l’expedient,  sobre l’aplicabilitat a les fases 
de selecció 1 i 2 de la convocatòria i en el seu cas també a la fase 3, de la 
suspensió de terminis administratius establerta a la disposició addicional 
tercera del Reial Decret 463/2020 de 14 de març en el que es declara l’estat 
d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la 
COVID-19. 
 
En l’exercici de les funcions de la direcció general, establertes 
estatutàriament  a l’article 25, RESOLC: 
 
 

Primer.-  Aprovar la relació de persones participants admeses i excloses a la 
fase 1 de la selecció, detallada a l’annex 1 de la present resolució.  

 

Segon.- Adoptar les mesures d’ordenació i instrucció necessàries per 
continuar amb el procediment de selecció de referència, i concloure la fase 1 
de selecció de la present convocatòria.  
 



 

 

Tercer.- Comunicar  aquesta resolució a les persones participants i 
donar-ne publicitat.  

 
 

Barcelona,  28 d’abril de 2020   
 
 

Anna Terra Sans 
 
 
 
 

Directora general  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

Convocatòria selecció 10 tècnics superiors projectes integrals

Annex 1 Resolució 1/2020

Relació de persones admeses  i excloses (ordenada per 4 últims dígits dni/nie)

Es mostren les 4 últimes xifres del document d'identificació personal i 

les dues primeres lletres del primer cognom.

ADMESOS

Núm Participant Núm Participant Núm Participant

1 *****004S_Pa 31 *****329E_Ba 61 *****659D_Ag

2 *****013H_Te 32 *****329P_Bo 62 *****661W_He

3 *****021G_Be 33 *****338S_Mo 63 *****663Y_Tu

4 *****036B_Vi 34 *****375M_Se 64 *****666Z_Ma

5 *****048L_Mo 35 *****377K_Me 65 *****686C_Gó

6 *****068C_Za 36 *****379A_Ta 66 *****696D_Al

7 *****075K_So 37 *****384D_Pa 67 *****701G_He

8 *****099E_Fe 38 *****385J_Po 68 *****707Y_Ca

9 *****09M _Or 39 *****422J_Ló 69 *****714Z_Pr

10 *****106Q_Cu 40 *****427F_Pi 70 *****721W_Ru

11 *****109Q_Ba 41 *****434G_Ca 71 *****746C_Va

12 *****123S_Pu 42 *****436W_Jo 72 *****772F_Pa

13 *****146G_Sá 43 *****439Y_Po 73 *****780G_Va

14 *****146X_Pr 44 *****452Z_Iz 74 *****800K_Sá

15 *****162R_Ló 45 *****46P _To 75 *****834T_El

16 *****170C_Ko 46 *****471G_Ma 76 *****835Z_Hu

17 *****173C_Mo 47 *****481R_Vi 77 *****841A_Bl

18 *****183C_Li 48 *****506Y_Ch 78 *****858R_Pi

19 *****205Q_Fe 49 *****525K_de 79 *****895H_Pa

20 *****220Z_Ar 50 *****546Z_Lo 80 *****907D_Ei

21 *****254H_Ro 51 *****547B_Fa 81 *****917K_Pa

22 *****277Y_Be 52 *****551X_Pl 82 *****928G_Mu

23 *****300M_Ma 53 *****577V_Gi 83 *****928W_Ju

24 *****308K_Vi 54 *****582Y_Bl 84 *****931W_Pl

25 *****316P_Ca 55 *****584X_Pi 85 *****933P_Fe

26 *****3216_Au 56 *****588D_Po 86 *****939L_Sa

27 *****3223_Ba 57 *****602Y_Ol 87 *****957X_Ch

28 *****322J_Sa 58 *****639P_La 88 *****961H_Ca

29 *****324W_Re 59 *****641K_Lu 89 *****963P_Ro

30 *****324Z_Ri 60 *****656H_Ca 90 *****963Z_Re

91 *****992G_Sa

EXCLOSOS

Núm Participant Motiu

A *****559Z_Li Presentació fora de termini

B *****662C_Gr Presentació fora de termini
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