
RELACIÓ ORDENADA DE LES PERSONES CANDIDATES DECLARADES APTES 

Codi borsa disciplina/es: ATP-732-2 economia 

Reunits els membres ressenyats, tenint en compte les valoracions finals obtingudes per les 
persones candidates que han superat el procés selectiu, la comissió acorda la relació de 
persones candidates declarades aptes. 

RELACIÓ ORDENADA DE LES PERSONES DECLARADES APTES 
(indicar cognoms i nom per ordre decreixent de valoració final. Indicar la o les disciplines corresponents) 

COGNOMS I NOM – VALORACIÓ FINAL (valoració primera prova + valoració segona prova) 

LA PRESIDENTA 
GALLARDO GALLARDO, EVA 

SECRETARI 
OLIVELLA NADAL, JORGE 

VOCAL 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOAN 

Acta procés selectiu borsa convocat per Resolució 1622/2021, de 20 de desembre 

 

 

 
 

COGNOMS I NOM Valoració 
1ª prova 

Valoració 
2ª prova 

VALORACIÓ 
FINAL 

FEDERICO ALBA, MARTIN 6.5 7.75 14,25 
    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 

Data publicació al taulell d’anuncis de la comissió: dimecres, dia 13 d’abril de 2022 (13/04/2022) 
 
 

Finalitzat l’acte, el/la president/a dóna per acabada la sessió. 
Com a secretari/ària, estenc aquesta acta amb la conformitat del/de la president/a i la signatura 
de tots els membres de la comissió. 

 
 

13 d’abril de 2022 
 
 

 

 
Contra la relació ordenada de persones candidates declarades aptes, les persones candidates 
poden presentar davant el rector una reclamació en el termini màxim de 10 dies hàbils a partir de la 
data de publicació d’aquesta relació al tauler de la convocatòria. 

 
Data publicació a Servei PDI – concursos PDI: 25/04/2022 



RELACIÓ ORDENADA DE LES PERSONES CANDIDATES DECLARADES APTES 

Codi borsa disciplina/es: ATP-732-2 estratègia i direcció d'empreses 

Reunits els membres ressenyats, tenint en compte les valoracions finals obtingudes per les 
persones candidates que han superat el procés selectiu, la comissió acorda la relació de 
persones candidates declarades aptes. 

RELACIÓ ORDENADA DE LES PERSONES DECLARADES APTES 
(indicar cognoms i nom per ordre decreixent de valoració final. Indicar la o les disciplines corresponents) 

COGNOMS I NOM – VALORACIÓ FINAL (valoració primera prova + valoració segona prova) 

LA PRESIDENTA 
GALLARDO GALLARDO, EVA 

SECRETARI 
OLIVELLA NADAL, JORGE 

VOCAL 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOAN 

Acta procés selectiu borsa convocat per Resolució 1622/2021, de 20 de desembre 

 

 

 
 

COGNOMS I NOM Valoració 
1ª prova 

Valoració 
2ª prova 

VALORACIÓ 
FINAL 

GIMENEZ BUENDIA, SUSANA 9 7.75 16,75 
    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 

Data publicació al taulell d’anuncis de la comissió: dimecres, dia 13 d’abril de 2022 (13/04/2022) 
 
 

Finalitzat l’acte, el/la president/a dóna per acabada la sessió. 
Com a secretari/ària, estenc aquesta acta amb la conformitat del/de la president/a i la signatura 
de tots els membres de la comissió. 

 
 

13 d’abril de 2022 
 
 

 

 
Contra la relació ordenada de persones candidates declarades aptes, les persones candidates 
poden presentar davant el rector una reclamació en el termini màxim de 10 dies hàbils a partir de la 
data de publicació d’aquesta relació al tauler de la convocatòria. 

 
Data publicació a Servei PDI – concursos PDI: 25/04/2022 



RELACIÓ ORDENADA DE LES PERSONES CANDIDATES DECLARADES APTES 

Codi borsa disciplina/es: ATP-732-2 mètodes quantitatius 

Reunits els membres ressenyats, tenint en compte les valoracions finals obtingudes per les 
persones candidates que han superat el procés selectiu, la comissió acorda la relació de 
persones candidates declarades aptes. 

RELACIÓ ORDENADA DE LES PERSONES DECLARADES APTES 
(indicar cognoms i nom per ordre decreixent de valoració final. Indicar la o les disciplines corresponents) 

COGNOMS I NOM – VALORACIÓ FINAL (valoració primera prova + valoració segona prova) 

LA PRESIDENTA 
GALLARDO GALLARDO, EVA 

SECRETARI 
OLIVELLA NADAL, JORGE 

VOCAL 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOAN 

Acta procés selectiu borsa convocat per Resolució 1622/2021, de 20 de desembre 

 

 

 
 

COGNOMS I NOM Valoració 
1ª prova 

Valoració 
2ª prova 

VALORACIÓ 
FINAL 

JUANPERA GALLEL, MARC 8 8.25 16,25 
    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 

Data publicació al taulell d’anuncis de la comissió: dimecres, dia 13 d’abril de 2022 (13/04/2022) 
 
 

Finalitzat l’acte, el/la president/a dóna per acabada la sessió. 
Com a secretari/ària, estenc aquesta acta amb la conformitat del/de la president/a i la signatura 
de tots els membres de la comissió. 

 
 

13 d’abril de 2022 
 
 

 

 
Contra la relació ordenada de persones candidates declarades aptes, les persones candidates 
poden presentar davant el rector una reclamació en el termini màxim de 10 dies hàbils a partir de la 
data de publicació d’aquesta relació al tauler de la convocatòria. 

 
Data publicació a Servei PDI – concursos PDI: 25/04/2022 



RELACIÓ ORDENADA DE LES PERSONES CANDIDATES DECLARADES APTES 

Codi borsa disciplina/es: ATP-732-2 organització industrial 

Reunits els membres ressenyats, tenint en compte les valoracions finals obtingudes per les 
persones candidates que han superat el procés selectiu, la comissió acorda la relació de 
persones candidates declarades aptes. 

RELACIÓ ORDENADA DE LES PERSONES DECLARADES APTES 
(indicar cognoms i nom per ordre decreixent de valoració final. Indicar la o les disciplines corresponents) 

COGNOMS I NOM – VALORACIÓ FINAL (valoració primera prova + valoració segona prova) 

Contra la relació ordenada de persones candidates declarades aptes, les persones candidates 
poden presentar davant el rector una reclamació en el termini màxim de 10 dies hàbils a partir de la 
data de publicació d’aquesta relació al tauler de la convocatòria. 

Data publicació a Servei PDI – concursos PDI: 25/04/2022 

   

 

LA PRESIDENTA 
GALLARDO GALLARDO, EVA 

SECRETARI 
OLIVELLA NADAL, JORGE 

VOCAL 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOAN 

Acta procés selectiu borsa convocat per Resolució 1622/2021, de 20 de desembre 

 

 

 
 

COGNOMS I NOM Valoració 
1ª prova 

Valoració 
2ª prova 

VALORACIÓ 
FINAL 

SAVALL MAÑO, MARIA 6.5 7.75 14,25 
    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 

Data publicació al taulell d’anuncis de la comissió: dimecres, dia 13 d’abril de 2022 (13/04/2022) 
 
 

Finalitzat l’acte, el/la president/a dóna per acabada la sessió. 
Com a secretari/ària, estenc aquesta acta amb la conformitat del/de la president/a i la signatura 
de tots els membres de la comissió. 

 
 

13 d’abril de 2022 



RELACIÓ ORDENADA DE LES PERSONES CANDIDATES DECLARADES APTES 

Codi borsa disciplina/es: ATP-732-2 recursos humans 

Reunits els membres ressenyats, tenint en compte les valoracions finals obtingudes per les 
persones candidates que han superat el procés selectiu, la comissió acorda la relació de 
persones candidates declarades aptes. 

RELACIÓ ORDENADA DE LES PERSONES DECLARADES APTES 
(indicar cognoms i nom per ordre decreixent de valoració final. Indicar la o les disciplines corresponents) 

COGNOMS I NOM – VALORACIÓ FINAL (valoració primera prova + valoració segona prova) 

Contra la relació ordenada de persones candidates declarades aptes, les persones candidates 
poden presentar davant el rector una reclamació en el termini màxim de 10 dies hàbils a partir de la 
data de publicació d’aquesta relació al tauler de la convocatòria. 

Data publicació a Servei PDI  concursos PDI:   25 25/04/2022 

 
  

 ' 

LA PRESIDENTA 
GALLARDO GALLARDO, EVA 

SECRETARI 
OLIVELLA NADAL, JORGE 

VOCAL 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, JOAN 

Acta procés selectiu borsa convocat per Resolució 1622/2021, de 20 de desembre 

 

 

 
 

COGNOMS I NOM Valoració 
1ª prova 

Valoració 
2ª prova 

VALORACIÓ 
FINAL 

SUÑER LAZARO, SILVIA 8.5 8.25 16,75 
    

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 

Data publicació al taulell d’anuncis de la comissió: dimecres, dia 13 d’abril de 2022 (13/04/2022) 
 
 

Finalitzat l’acte, el/la president/a dóna per acabada la sessió. 
Com a secretari/ària, estenc aquesta acta amb la conformitat del/de la president/a i la signatura 
de tots els membres de la comissió. 

 
 

13 d’abril de 2022 


