
 
 

 

 

Recursos 
Selecció 1/2020 10 tècnics superiors 
Resolució 3/2020  

 
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 Direcció General de Foment de Ciutat SA va 
publicar les bases de la convocatòria per a la selecció de 10 places de 
personal laboral tècnic superior 1A especialista en gestió de plans integrals 
de territoris i àrees. 
 
La directora general de Foment de Ciutat, SA, òrgan de contractació en la  
convocatòria per a la selecció de 10 places de personal laboral tècnic 
superior 1A especialista en gestió de plans integrals de territoris i àrees, en 
base als següents fets: 

 
Vist l’informe de valoració de la fase 2 de la selecció, de data 29 de juliol de 
2020, emès per la comissió de valoració sobre el desenvolupament del cas 
pràctic previst a la convocatòria, en l’exercici de les funcions de la direcció 
general, establertes estatutàriament  a l’article 25, RESOLC: 
 
Primer.- Assumir el contingut de l’informe proposta de resolució de la 
Comissió de Valoració de data 29 de juliol de  2020 sobre la valoració de la 
fase 2 de la convocatòria per a la selecció de 10 places de personal laboral 
tècnic superior 1A especialista en gestió de plans integrals de territoris i 
àrees, detallat a l’annex 1 de la present resolució.  
 
Segon.-  Aprovar la relació de candidatures participants admeses i excloses a 
la fase 3 de la selecció, resultant de l’agregació dels resultats de la fase 1 i la 
fase 2, detallada a l’annex 2 de la present resolució. 
 
Tercer.- Comunicar  aquesta resolució a les persones participants i donar-ne 
publicitat.  
 
Barcelona, 30 de juliol de 2020. 
 
Anna Terra Sans 
 
 
Directora general 



 
 

 

 

 

Convocatòria selecció 10 tècnics superiors projectes integrals
Annex 1 Resolució 3/2020

Puntuació fase II.
(ordenada per puntuació fase II i 4 últims dígits dni/nie)
Es mostren les 4 últimes xifres del document d'identificació personal i 
les dues primeres lletres del primer cognom.

PUNTUACIONS FASE II

Identificació Valoració fase2 Estatus candidatura
*****422J_Ló 4
*****780G_Va 3,8
*****546Z_Lo 3,7
*****377K_Me 3,5
*****858R_Pi 3,5
*****384D_Pa 3,5
*****3223_Ba 3,3
*****385J_Po 3,3
*****834T_El 3,3
*****146G_Sá 3
*****666Z_Ma 3
*****939L_Sa 3
*****707Y_Ca 2,9
*****661W_He 2,8
*****701G_He 2,8
*****146X_Pr 2,7
*****452Z_Iz 2,7
*****656H_Ca 2,6
*****434G_Ca 2,5
*****963Z_Re 2,5
*****324W_Re 2,2
*****746C_Va 2,2
*****170C_Ko 2,1
*****992G_Sa 2
*****641K_Lu 1,9 Exclosa (*)
*****714Z_Pr 1,9 Exclosa (*)
*****075K_So 1,9 Exclosa (*)
*****506Y_Ch 1,6 Exclosa (*)
*****220Z_Ar Renuncia Renuncia
*****316P_Ca Renuncia Renuncia

(*) No arriba al mínim de 2 punts.



 
 

 

 

Convocatòria selecció 10 tècnics superiors projectes integrals
Annex 2 Resolució 3/2020

Relació de candidatures admeses i excloses a la fase III
(ordenada per puntuació TOTAL 1+2 i 4 últims dígits dni/nie)
Es mostren les 4 últimes xifres del document d'identificació personal i 
les dues primeres lletres del primer cognom.

(*) No arriba al mínim de 2 punts.
(**) Pasen a fase III 20 candidatures

identificació

Puntuació 
fase 1

Puntuació 
fase 2

TOTAL 
1+2

Estatus 
candidatura Ordre

*****422J_Ló 6 4,0 10,0 Admesa a fase III 1
*****780G_Va 6 3,8 9,8 Admesa a fase III 2
*****546Z_Lo 6 3,7 9,7 Admesa a fase III 3
*****377K_Me 6 3,5 9,5 Admesa a fase III 4
*****666Z_Ma 6 3,0 9,0 Admesa a fase III 5
*****707Y_Ca 6 2,9 8,9 Admesa a fase III 6
*****661W_He 6 2,8 8,8 Admesa a fase III 7
*****701G_He 6 2,8 8,8 Admesa a fase III 8
*****146X_Pr 6 2,7 8,7 Admesa a fase III 9
*****452Z_Iz 6 2,7 8,7 Admesa a fase III 10
*****656H_Ca 6 2,6 8,6 Admesa a fase III 11
*****858R_Pi 5 3,5 8,5 Admesa a fase III 12
*****963Z_Re 6 2,5 8,5 Admesa a fase III 13
*****3223_Ba 5 3,3 8,3 Admesa a fase III 14
*****385J_Po 5 3,3 8,3 Admesa a fase III 15
*****146G_Sá 5 3,0 8,0 Admesa a fase III 16
*****939L_Sa 5 3,0 8,0 Admesa a fase III 17
*****384D_Pa 4 3,5 7,5 Admesa a fase III 18
*****434G_Ca 5 2,5 7,5 Admesa a fase III 19
*****834T_El 4 3,3 7,3 Admesa a fase III 20
*****324W_Re 5 2,2 7,2 Exclosa (**) 21
*****746C_Va 5 2,2 7,2 Exclosa (**) 22
*****170C_Ko 5 2,1 7,1 Exclosa (**) 23
*****992G_Sa 5 2,0 7,0 Exclosa (**) 24
*****506Y_Ch 5 1,6 Exclosa (*)
*****641K_Lu 4 1,9 Exclosa (*)
*****714Z_Pr 4 1,9 Exclosa (*)
*****075K_So 6 1,9 Exclosa (*)
*****220Z_Ar renuncia renuncia renuncia
*****316P_Ca renuncia renuncia renuncia
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