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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 3 d’agost de 2020 la Direcció General, òrgan de contractació de Foment de 
Ciutat, va publicar les bases de la convocatòria per a la selecció d’un lloc de 
treball temporal, Tècnic/a mig del programa de les superilles de les cures. 
 
La directora general de Foment de Ciutat, SA, en base als següents 
antecedents: 
 
Vist l’informe de valoració de data 25 de setembre 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 data 6 de novembre de 2020, emès per la 
comissió de valoració sobre la valoració de l’entrevista personal i la valoració 
total del procés de selecció. 
 
En l’exercici de les funcions de la direcció general, establertes 
estatutàriament  a l’article 25, RESOLC: 
 
Primer.- Ampliar la relació d’admesos i exclosos, en el sentit d’admetre a la 
candidatura ****434G_Ca al procés de selecció, rectificant l’error material de 
la relació de candidatures admeses.  
 
Segon.- Assumir el contingut de l’informe de valoració recollit a l’acta de la 
Comissió de Valoració de data 6 de novembre de  2020, sobre la valoració de 
l’entrevista personal i la valoració total del procés de selecció, aprovant la 
relació de puntuació total detallada a l’annex 1 de la present resolució.  
 
Tercer.- Resoldre la convocatòria per a la selecció d’un lloc de treball 
temporal, Tècnic/a mig del programa de les superilles de les cures, de 
conformitat amb els termes de la proposta elevada per la comissió de 
valoració en l’acta de 6 de novembre de 2020 i, en aquest sentit, designar per 
al lloc de treball convocat a la següent candidatura: *****479E_Gu, que ha 
obtingut la major puntuació d’acord amb l’annex 1, i consegüentment, 



 
 

procedir a formalitzar la pertinent relació laboral temporal, tot això d’acord 
amb els particulars establerts a les bases de la convocatòria de referència. 

 
 

Quart.- Comunicar  aquesta resolució a les persones interessades i donar-ne 
publicitat. 
 
 
 
Barcelona, 10 de novembre de 2020. 
 
Anna Terra Sans 
 
 
 
Directora general 

 

 

 

CONVOCATÒRIA TÈCNIC/A SUPERILLES  
 Annex 1 Informe de valoració total 
 Es mostren les 4 últimes xifres del dni i les dues primeres lletres 

del primer cognom. (ordenada de major a menor puntuació) 

    
   

Identificació TOTAL 
CURRÍCULUM 

Competències 
professionals 
(entrevista, 
15 punts) 

TOTAL    

479E_Gu 19 12,94 31,94    
183C_An 19 12 31    
837L_Al 19 10,88 29,88    
265V_Iz 17 11,06 28,06    
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