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PROVISIÓ PER LLIURE DESIGNACIÓ D’UN LLOC DE TREBALL DE DIRECTOR/A 2 DE LA 
FAMÍLIA GENERAL (GE) ADSCRIT A LA DIRECCIÓ DE SERVEIS DE PREVENCIÓ DE LA 

GERÈNCIA DE SEGURETAT I PREVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 
 

 
LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES 

 

Finalitzat el termini de presentació d'al·legacions de la convocatòria per a la provisió per lliure 

designació d’un lloc de treball de DIRECTOR/A 2 de la família General (GE) adscrit a la 

Direcció de Serveis de Prevenció de la Gerència de Seguretat i Prevenció de l’Ajuntament de 

Barcelona, es procedeix a publicar la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses 

a participar en el procés, aprovada pel Gerent de Recursos Humans i Organització, per 

delegació de l’Alcaldessa, en data 5 de febrer de 2019, d’acord amb els requisits assenyalats a 

les bases de la convocatòria. 

 

Per una errada de caràcter material a la llista provisional, consta la senyora Josefina Benabarre 

Ariño en el lloc de la senyora Laia Calaf Viñolas, d’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, 

d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, es rectifica 

aquesta errada, i es procedeix a publicar tot seguit la llista definitiva. 

 

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES 
 

PERSONES ASPIRANTS ADMESES 
 

  COGNOMS i NOM 

1 ACOSTA TERRÓN, ALFONS 

2 CALAF VIÑOLAS, LAIA 

 
PERSONA ASPIRANT EXCLOSA 

 

  COGNOMS I NOM 

MOTIUS 
D'EXCLUSIÓ 

 1 ABELLA MONREAL, DOLORS (1) 

 
MOTIUS D’EXCLUSIÓ: 
 
(1) Per no portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari/a de carrera de qualsevol 

Administració Pública, organisme públic, entitat de dret públic vinculada o dependent d’una 

administració pública, o universitat pública, inclosos els organismes autònoms de l’Ajuntament 

de Barcelona adherits a l’Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de 

l’Ajuntament de Barcelona, tal com s’especifica a les bases de la convocatòria. 

 
 
 
Barcelona, 5 de febrer de 2019                                                                                                     

Cap del Departament de Selecció  

i Promoció de Recursos Humans 
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