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Resolució 4/2020  

 
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 antecedents: 
 
Vist l’informe de valoració de la fase 1 de la selecció, de data 4 de maig de 
2020,  emès per la comissió de valoració sobre la valoració i selecció dels 
currículums de les persones participants.  
 
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. 
 
Vist l’informe de valoració de la fase 3 de la selecció, de data 23 de setembre  
de 2020, emès per la comissió de valoració sobre la valoració de l’entrevista 
personal prevista 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 de valoració recollit a l’acta de la 
Comissió de Valoració de data 23 de setembre de  2020, sobre la valoració 
de la fase 3 (entrevista) 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, aprovant la relació de puntuació de la fase 3 detallada a 
l’annex 1 de la present resolució.  
 
Segon.- Aprovar la relació de puntuació total de la convocatòria, resultant de 
la suma de les puntuacions de les 3 fases del procés per a la selecció de 10 



 
 

places de personal laboral tècnic superior 1A especialista en gestió de plans 
integrals de territoris i àrees, detallada a l’annex 2 de la present resolució. 
 
Tercer.- Resoldre 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, de conformitat amb els termes de la proposta elevada per la comissió 
de valoració en l’acta de 23 de setembre de 2020 i, en aquest sentit, designar 
per als 10 llocs de treball convocats a les següents candidatures: *****422J_Ló, 
*****546Z_Lo, *****656H_Ca, *****377K_Me, *****707Y_Ca, *****146X_Pr, *****452Z_Iz, 
*****780G_Va, *****701G_He, *****963Z_Re, que han obtingut les majors 
puntuacions d’acord amb l’annex 2, i consegüentment, procedir a formalitzar 
la pertinent relació laboral indefinida, tot això d’acord amb els particulars 
establerts a les bases de la convocatòria de referència. 
 
Quart.- Crear una borsa de treball, amb l’ordre detallat a l’annex 2, amb les 
candidatures participants que han superat la selecció però que no han 
obtingut plaça; d’acord amb els particulars del punt 12 de convocatòria i  les 
concrecions de l’informe de valoració recollit a l’acta de la Comissió de 
Valoració de data 23 de setembre de 2020.  

 
Cinquè.- Comunicar  aquesta resolució a les persones interessades i donar-
ne publicitat. 
 
 
 
Barcelona, 28 de setembre de 2020. 
 
Anna Terra Sans 
 
 
Directora general 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Convocatòria de selecció de 10 tècnics superiors projectes integrals

Annex 1 resolució 4/2020

Relació de puntuació de la fase 3 (entrevista)
(ordenada de major a menor puntuació)
Es mostren les 4 últimes xifres del document d'identificació personal i 
les dues primeres lletres del primer cognom.

Identificació

Competències 
i aptituds 

professionals 
(10 punts)

Experiència 
professional 

(8 punts)

Titulació i 
formació      
(2 punts)

Contingut, 
exposició i 

defensa de la 
memòria       
(10 punts)

Total fase 3

*****422J_Ló 9,75 7,78 2,00 9,67 29,20

*****656H_Ca 9,67 7,78 2,00 9,33 28,78

*****546Z_Lo 9,25 7,70 2,00 9,38 28,33

*****707Y_Ca 9,58 6,78 2,00 9,13 27,49

*****377K_Me 8,73 7,53 2,00 8,96 27,23

*****146X_Pr 7,58 7,70 2,00 8,63 25,91

*****452Z_Iz 7,79 7,70 2,00 7,58 25,08

*****780G_Va 8,00 7,63 2,00 6,33 23,97

*****963Z_Re 7,00 7,74 2,00 7,15 23,89

*****834T_El 8,83 5,43 2,00 7,58 23,85

*****701G_He 7,58 7,70 2,00 6,50 23,78

*****384D_Pa 8,02 5,77 2,00 7,83 23,62

*****3223_Ba 7,58 5,82 2,00 7,25 22,65

*****385J_Po 7,75 5,60 2,00 7,25 22,60

*****666Z_Ma 6,54 6,97 2,00 6,33 21,84

*****661W_He 6,00 6,88 2,00 6,90 21,78

*****939L_Sa 7,67 4,77 2,00 7,20 21,63

*****858R_Pi 6,67 5,70 2,00 7,08 21,45

*****434G_Ca 6,50 4,43 2,00 6,38 19,31

*****146G_Sá No presentat

FASE 3 (30 PUNTS)



 
 

 

 

Convocatòria de selecció de 10 tècnics superiors projectes integrals

Annex 2 resolució 4/2020

RELACIÓ DE PUNTUCACIÓ TOTAL
(ordenada de major a menor puntuació)
Es mostren les 4 últimes xifres del document d'identificació personal i 
les dues primeres lletres del primer cognom.

Identificació
Puntuació 

fase 1
Puntuació 

fase 2
Puntuació 

fase 3
PUNTUACIÓ 

TOTAL 
Núm.Ordre 

Selecció

Núm.Ordre 
borsa 
treball

*****422J_Ló 6 4,0 29,20 39,20 1

*****546Z_Lo 6 3,7 28,33 38,03 2

*****656H_Ca 6 2,6 28,78 37,38 3

*****377K_Me 6 3,5 27,23 36,73 4

*****707Y_Ca 6 2,9 27,49 36,39 5

*****146X_Pr 6 2,7 25,91 34,61 6

*****452Z_Iz 6 2,7 25,08 33,78 7

*****780G_Va 6 3,8 23,97 33,77 8

*****701G_He 6 2,8 23,78 32,58 9

*****963Z_Re 6 2,5 23,89 32,39 10

*****834T_El 4 3,3 23,85 31,15 11 1

*****384D_Pa 4 3,5 23,62 31,12 12 2

*****3223_Ba 5 3,3 22,65 30,95 13 3

*****385J_Po 5 3,3 22,60 30,90 14 4

*****666Z_Ma 6 3,0 21,84 30,84 15 5

*****661W_He 6 2,8 21,78 30,58 16 6

*****858R_Pi 5 3,5 21,45 29,95 17 7

*****939L_Sa 5 3,0 21,63 29,63 18 8

*****434G_Ca 5 2,5 19,31 26,81 19 9

*****146G_Sá 5 3,0 0,00 Exclòs
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