
 
 

Gerència de Recursos Humans i Organització   
Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de Recursos Humans 
Departament  de Selecció i Promoció de Recursos Humans 
 

 

 

Página 1 de 3 
 

1 PLAÇA DE LA CATEGORIA DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN ESTADÍSTICA DE 

L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE 

 

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES 

 
Finalitzat el termini d’al·legacions de la llista provisional per a participar en el procés selecció 
d’1 plaça de Tècnic/a Superior en Estadística, el Gerent de Recursos Humans i Organització, 
fent ús de les facultats i les competències que té atribuïdes per delegació de l’Alcaldessa, i 
d’acord amb el que disposa la base 5 del procés selectiu, ha aprovat la llista definitiva per 
decret de 11 d’abril, per la qual cosa es fa pública d’acord amb els requisits assenyalats a les 
bases de la convocatòria. 
 
Tal i com s’estableix a la base 5 de la convocatòria, a la llista definitiva de persones admeses i 
excloses s’indica quines persones aspirants hauran de realitzar la prova de català i castellà. 
 
 
ACREDITACIO DEL CONEIXEMENT DE CATALÀ: 
 
Les persones aspirants amb un X a la columna de català hauran de fer la prova de 
coneixements de la llengua catalana. Aquells que disposin de la documentació acreditativa del 
català i que encara no l’hagin aportat podran enviar-la a l’adreça electrònica de 
seleccio@bcn.cat fins a 7 dies naturals abans de la data de realització de la prova de català. 

Recordem que totes les persones aspirants que es troben en les situacions recollides al punt 
3.1 de l’Annex de l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificada per l’Ordre 
VCP/233/2010, de 12 d’abril, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i 
certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política 
Lingüística, poden aportar un certificat expedit, a sol·licitud de la persona interessada, per 
qualsevol Institut d'Educació Secundària públic de la manera que determina la Direcció 
General d'Innovació. 
 
 
Nota: Es recomana que les persones aspirants que encara no hagin aportat la documentació 

acreditativa del nivell de coneixements de llengua catalana ho facin el més aviat possible per 

determinar la seva exempció, si s’escau. 
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PERSONES ASPIRANTS ADMESES 

  COGNOMS, NOM CATALÀ 

1 BALUDA CISNEROS, NURIA   

2 BENITEZ MAURI, ALBERTO   

3 BLANCO GOMEZ, LAURA   

4 CARRASCO REINA, FRANCISCO MANUEL X 

5 COBO CLAVAGUERA, ESTHER   

6 GARRIDO PALOMAR, ROSALIA   

7 GONZALEZ FRAILE, JUAN   

8 GUIJARRO TUREGANO, BEATRIZ   

9 HERNANDEZ ORTEGA, BEATRIZ   

10 LOPEZ GONZALEZ, MONTSERRAT   

11 MENDO GEA, ANGEL   

12 PONS CANDANEDO, ALBA   

13 POPOACA CONSTANTIN, IOAN PETRU X 

14 PUIG SOLA, GLORIA   

15 ROYO ADELL, DAVID   

16 SANJULIAN ALONSO, DIEGO   

17 SIERRA ALEGRET, MARCEL   

18 SORIA CRUSELLAS, ALBERT   

19 SORIANO TARRAGA, CAROLINA X 

20 VERICAT VIDAL, JORDI   

 

 

PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES 

  COGNOMS, NOM 
MOTIU 

D'EXCLUSIÓ 

1 DELUCA SILBERBERG, ANNA 1 

 

MOTIUS D’EXCLUSIÓ: 

 

MOTIUS D’EXCLUSIÓ: 
 
1 - Per no haver realitzat el pagament de la taxa d'exàmens. 
2 - Per no justificar la situació de desocupació i/o que no percep cap prestació econòmica. 
3 - Per no justificar la situació de família nombrosa general i/o no s’ha pogut verificar. 
4 - Per no justificar la situació de família nombrosa especial i/o no s’ha pogut verificar. 
5 - Per no justificar correctament una discapacitat igual o superior al 33 per cent i/o no haver-
se pogut verificar. 
6 - Per no justificar la situació de família monoparental general i/o no haver-se pogut verificar. 
7 - Per no justificar la situació de família monoparental especial i/o no haver-se pogut verificar. 
AB - Titulació requerida. 
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C - Per no haver complert el mínim d'edat assenyalada a les bases de la convocatòria. 
D - Per haver sobrepassat l'edat màxima establerta a les bases de la convocatòria. 
F - Per no complir amb el requisit de nacionalitat establert a les bases de la convocatòria. 
 
 
Barcelona, 12 d’abril de 2019 
Maria Claramunt Cantarell 

 
La cap del departament de Selecció 
i Promoció de Recursos Humans 

 


