
 
Concurs interadministratiu núm.1/2017-CI 

 
 

Provisió per lliure designació d’un lloc de treball de CAP DE DEPARTAMENT 1 
de la família General (GE), adscrit al Departament de Festes, Tradicions i 
Festivals de la Direcció de Programes Culturals de la Gerència de l’Institut de 
Cultura de Barcelona. 

 

LLISTA PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS 
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per participar en la convocatòria per a la 
provisió per lliure designació d'un lloc de treball de Cap de Departament de la família 
General (GE), adscrit al Departament de Festes, Tradicions i Festivals de la Direcció de 
Programes Culturals de la Gerència de l’Institut de Cultura de Barcelona, es procedeix a 
publicar la llista provisional de persones aspirants admeses a participar en el procés, 
d’acord amb els requisits assenyalats a les bases de la convocatòria. 
 
D’acord amb el previst a l’art. 68.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, es concedeix un termini d’esmena de 
10 dies hàbils, a comptar del dia següent al de la publicació d’aquesta llista provisional des 
del 12 al 26 de setembre ambdós inclosos, per a la presentació d’al·legacions. 
 

 
Aspirants admesos/es: 

 

COGNOMS I NOM  

Galindo Montes, Manuel 

Gelabert Muntané, Daniel 

Camps Jaraba, Joan Manuel 

 
 

Aspirants exclosos/es: 
 

1. Per no acreditar la condició de ser funcionari/ària de carrera del grup A, subgrup A1 o 
A2 de qualsevol Administració Pública.  

 
 

COGNOMS I NOM  

Collado Lladosa, Sandra 

 
 

Els aspirants exclosos per aquest motiu hauran d’aportar, dins del termini d’esmena, un 
certificat emès per l’òrgan competent en matèria de personal de l’administració pública 
d’origen en el qual s’especifiqui que actualment és funcionari/ària de carrera del grup A, 
subgrup A1 o A2 de totes les categories tal com es requereix en les bases de la 
convocatòria. 
 
 
Barcelona, 8 de setembre de 2017 
 
 
 
 
Montserrat Jordà Pallisa 
Cap del Dep.de Recursos Humans 


