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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 23 d’abril de 2021 la Direcció General de Foment de Ciutat SA va publicar 
les bases de la convocatòria per a la selecció d’un lloc de treball temporal 
tècnic/a superior especialista 1a, coordinador/a en gestió de plans integrals 
de territoris i àrees amb contingut patrimonial. 
 
La directora general de Foment de Ciutat, SA, òrgan de contractació en la  
convocatòria abans esmentada, en base als següents antecedents: 
 
Vist l’informe de valoració de la fase de selecció, de data 10 de juny 2021,  
emès per la comissió de valoració.  
 
En l’exercici de les funcions de la direcció general, establertes 
estatutàriament  a l’article 25, RESOLC: 
 
Primer.- Ratificar el contingut de l’informe de valoració recollit a l’acta de la 
Comissió de Valoració de data 10 de juny de 2021, sobre la valoració de 
procés de selecció d’un lloc de treball temporal tècnic/a superior especialista 
1a, coordinador/a en gestió de plans integrals de territoris i àrees amb 
contingut patrimonial. 
 
Segon.- Aprovar la relació de puntuació total de la convocatòria per a la 
selecció d’un lloc de treball temporal tècnic/a superior especialista 1a, 
coordinador/a en gestió de plans integrals de territoris i àrees amb contingut 
patrimonial, establerta a l’annex 1.  
 
Tercer.- Resoldre la convocatòria per a la selecció d’un lloc de treball 
temporal tècnic/a superior especialista 1a, coordinador/a en gestió de plans 
integrals de territoris i àrees amb contingut patrimonial, de conformitat amb 
els termes de la proposta elevada per la comissió de valoració en l’acta de 
data 10 de juny de 2021 i, en aquest sentit, designar per al lloc de treball 
convocat a la candidatura xxxxx503F,  per haver obtingut la major puntuació 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, 15 de juny de 2021. 
 
Anna Terra Sans 
 
 
Directora general 

 

Annex 1 : Puntuació total de la convocatòria: 

(es mostren els 4 últims dígits del dni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indentificació Experiència Formació i 
titulacions Competències Total

xxxxx503F 13 5 18 36
xxxxx390W 15 4 15 34
xxxxx431J 14 4 15 33
xxxxx696D 11 3 16 30
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