
 

 
 

 
 
Annex I - Persones Admeses i excloses  
 
Admesos 
 
Joan Casas Planas 
Antonio Gámez López 
Montserrat Madrigal Izquierdo 
Sònia Martínez Solé 
Alberto Nieto Barra 
Roger Ribalta González 
Miquel Ruf Jordán 
Lidia Sánchez-Collado Palma 
 
 
 
Exclosos 
 
NOM I COGNOMS MOTIU D’EXCLUSIÓ 
Pedro Alvear Calle No compleix requisit 2 anys d’experiència en la gestió de 

projectes:  d’obra, manteniment i serveis en edificis de 
pública concurrència en els últims 5 anys 

Carlos Basey Basey No compleix requisit 2 anys d’experiència en la gestió de 
projectes:  d’obra, manteniment i serveis en edificis de 
pública concurrència en els últims 5 anys 

Abdul Basit Abid No compleix requisit 2 anys d’experiència en la gestió de 
projectes:  d’obra, manteniment i serveis en edificis de 
pública concurrència en els últims 5 anys 

Alba Mª Díaz García 
 

No compleix requisit 2 anys d’experiència en la gestió de 
projectes d’obra, manteniment i serveis en edificis de 
pública concurrència en els últims 5 anys. 

F.Xavier Gili Trujillo No compleix requisit 2 anys d’experiència en la gestió de 
projectes d’obra, manteniment i serveis en edificis de 
pública concurrència en els últims 5 anys 

Santiago Martínez Ruíz No compleix requisit 2 anys d’experiència en la gestió de 
projectes d’obra, manteniment i serveis en edificis de 
pública concurrència en els últims 5 anys 

Beatriz Martos Rodríguez No compleix requisit 2 anys d’experiència en la gestió de 
projectes d’obra, manteniment i serveis en edificis de 
pública concurrència en els últims 5 anys 

Eduard Oliveras Morató No compleix requisit 2 anys d’experiència en la gestió de 
projectes d’obra, manteniment i serveis en edificis de 
pública concurrència en els últims 5 anys 

Cristina Orell Ríos No compleix requisit 2 anys d’experiència en la gestió de 
projectes d’obra, manteniment i serveis en edificis de 
pública concurrència en els últims 5 anys 

Cristian Roig Vega No compleix requisit 2 anys d’experiència en la gestió de 
projectes d’obra, manteniment i serveis en edificis de 
pública concurrència en els últims 5 anys 



 

  

Juan Rojas Rubio No compleix requisit 2 anys d’experiència en la gestió de 
projectes d’obra, manteniment i serveis en edificis de 
pública concurrència en els últims 5 anys 

Juan Tarnonsky No compleix requisit 2 anys d’experiència en la gestió de 
projectes d’obra, manteniment i serveis en edificis de 
pública concurrència en els últims 5 anys 

Daniel Villar Maneja No Estar en possessió de la titulació d’enginyeria  tècnica 
industrial, arquitectura tècnica o equivalent 

 
 
 
 
  


