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

L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE 

 

LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES 

 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a participar en el procés selectiu de 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 provisional per decret de 
13 de març, per la qual cosa es fa pública d’acord amb els requisits assenyalats a les bases de la 
convocatòria. 
 
D’acord amb el previst a l’art. 78 del Decret 214/90, de 30 de juliol, d’aprovació del Reglament 
del personal al servei de les entitats locals, es concedeix un termini d’esmena de 10 dies 

hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d’aquesta llista provisional, des del 14 al 27 
de març ambdós inclosos, per a la presentació d’al·legacions. 

 
Tal i com s’estableix a la base 5 de la convocatòria, a la llista definitiva de persones admeses i 
excloses s’indicarà quines persones aspirants hauran de realitzar la prova de català i castellà. 
 
 
ACREDITACIO DEL CONEIXEMENT DE CATALÀ: 
 
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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Torn Lliure (persones amb adequacions) 
 
Les persones aspirants que han optat al torn lliure i que han indicat en la seva sol·licitud que 
necessiten alguna adaptació de temps i/o mitjans materials per a la realització de les proves, 
han d’aportar un dictamen emès per l’Equip de Valoració i Orientació Laboral (EVO) del 
Departament de Benestar Social i Família indicant les adequacions necessàries. Aquest 
dictamen l'hauran d'aportar dins els 10 dies hàbils posteriors a la data de publicació de la 
llista provisional. 
 
Informació important per aportar l’EVO laboral  
 
Per una major agilitat en la tramitació, es recomana a les persones aspirants que han de 
presentar el dictamen emès per l’Equip de Valoració i Orientació Laboral (EVO) i que es van 
inscriure telemàticament que, independentment del torn en què participin, ho realitzin 
mitjançant el mateix canal que van utilitzar a l’hora de fer la inscripció. 
Igualment, se’ls informa que en cas de no portar aquest dictamen en el termini establert, no 
serà possible efectuar les adequacions sol·licitades.  
 
 

PERSONES ASPIRANTS ADMESES 

  COGNOMS I NOM 

1 BALUDA CISNEROS, NURIA 

2 BENITEZ MAURI, ALBERTO 

3 BLANCO GOMEZ, LAURA 

4 CARRASCO REINA, FRANCISCO MANUEL 

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 PONS CANDANEDO, ALBA 

12 POPOACA CONSTANTIN, IOAN PETRU 

13 PUIG SOLA, GLORIA 

14 ROYO ADELL, DAVID 

15 SANJULIAN ALONSO, DIEGO 

16 SIERRA ALEGRET, MARCEL 

17 SORIA CRUSELLAS, ALBERT 

18 SORIANO TARRAGA, CAROLINA 
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PERSONES ASPIRANTS EXCLOSES 

 

  
COGNOMS I NOM 

MOTIUS  
D'EXCLUSIÓ 

1 DELUCA SILBERBERG, ANNA 1 

2 MENDO GEA, ANGEL 1 

3 VERICAT VIDAL, JORDI 2 
 

 

 

 

MOTIUS D’EXCLUSIÓ I SISTEMA PER ESMENAR: 

 

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. 
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. 
M - Per no pertànyer al grup/subgrup de titulació que s'especifica a les bases de la 
convocatòria. 
 
 
ESMENA DELS MOTIUS D’EXCLUSIÓ 
 
1 – Les persones excloses per aquest motiu, podran esmenar telemàticament seleccionant 
l’opció “Convocatòria en període de subsanació”. El pagament es podrà efectuar directament  
per Internet o baixant-se l’autoliquidació i fent el pagament de forma presencial a les entitats 
bancàries corresponents. En cap cas s’haurà de trametre còpia documental del pagament. 
 
En cas de no haver utilitzat mitjans telemàtics per fer la sol·licitud de participació, la persona 
aspirant haurà d’adreçar-se a l’Institut Municipal d’Hisenda ( Av. Litoral núm.30 de Barcelona ), 
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on es generarà la liquidació de la taxa i haurà de trametre còpia documental del pagament a 
través dels registres municipals, les adreces dels quals estan indicades a l’ANNEX 4 de les bases 
de la convocatòria. 
 
2 – Les persones excloses per aquest motiu i que van sol·licitar l’exempció de la taxa per estar 
en situació de desocupació (o d’atur) i que no perceben cap prestació econòmica, hauran 
d’acreditar documentalment el compliment del requisit d’acord amb les bases de la 
convocatòria. La certificació haurà d’estar actualitzada dins del termini de presentació de 
sol·licituds i la còpia d’aquesta documentació la podran esmenar telemàticament seleccionant 
l’opció “Convocatòria en període de subsanació” i modificant el camp corresponent. Qui no 
pugui acreditar qualsevol d’aquestes situacions haurà d'efectuar el pagament de la taxa. 
 
3, 4, 6 ó 7 – Les persones excloses per aquest motiu i que van sol·licitar l’exempció de la taxa 
per família nombrosa/monoparental general o especial, hauran d’acreditar documentalment 
el compliment del requisit d’acord amb les bases de la convocatòria. La certificació haurà 
d’estar actualitzada dins del termini de presentació de sol·licituds i la còpia d’aquesta 
documentació podran esmenar-la telemàticament seleccionant l’opció “Convocatòria en 
període de subsanació” i modificant el camp corresponent. Qui no pugui acreditar aquesta 
situació haurà d'efectuar el pagament de la taxa. 
 
5 – Les persones excloses per aquest motiu i que van sol·licitar l’exempció de la taxa per una 
discapacitat igual o superior al 33 per cent, hauran d’acreditar documentalment el 
compliment del requisit d’acord amb les bases de la convocatòria. La certificació haurà d’estar 
actualitzada dins del termini de presentació de sol·licituds i la còpia d’aquesta documentació 
podran esmenar-la telemàticament seleccionant l’opció “Convocatòria en període de 
subsanació” i modificant el camp corresponent. Qui no pugui acreditar aquesta situació haurà 
d'efectuar el pagament de la taxa. 
 
C o D – Les persones aspirants excloses per aquests motius i que compleixin el requisit d’edat, 
podran esmenar-la telemàticament seleccionant l’opció “Convocatòria en període de 
subsanació” i modificant el camp corresponent. 
 
F – Les persones aspirants excloses per aquest motiu i que tinguin nacionalitat espanyola, 
podran esmenar-la telemàticament seleccionant l’opció “Convocatòria en període de 
subsanació” i modificant el camp corresponent. 
 
 
 
En  cas de no haver utilitzat mitjans telemàtics per fer la sol·licitud de participació, hauran 
d’esmenar-la presentant còpia de la documentació a través dels registres municipals, les 
adreces dels quals estan indicades a l’ANNEX 4 de les bases de la convocatòria. 
 
 
Barcelona, 13 de març de 2019 
Maria Claramunt Cantarell 

 
La cap del departament de Selecció 
i Promoció de Recursos Humans 


