Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu
Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de Recursos Humans
Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans

13 PLACES DE LA CATEGORIA DE TÈCNIC/A SUPERIOR EN ORGANITZACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE

CONVOCATÒRIA COMPULSA DE DOCUMENTACIÓ
El Tribunal acorda que la compulsa es realitzarà en el període comprés entre el 7 d’octubre i el 26 d’octubre.
Es convoca a les 13 persones aspirants proposades com a funcionàries de carrera o com a funcionàries en
pràctiques, segons anunci publicat el dia 6 d’octubre de 2020, a la presentació dels documents acreditatius
originals de cadascun dels requisits de participació i mèrits al·legats.
Es procedirà de la forma següent:
1.- Quan es tracti de personal en actiu de l’Ajuntament de Barcelona, les persones aspirants rebran
comunicació per part de cada sector, districte o institut on hi estiguin adscrites, per tal de ser informades de
la documentació a aportar, així com del dia i l’hora per efectuar-ne la compulsa.
Amb la mateixa finalitat, la Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu es posarà amb contacte
amb les persones aspirants que en el passat hagin estat empleades de l’Ajuntament de Barcelona, però que
no ho siguin en l’actualitat.
2.- Les persones aspirants que mai hagin estat personal d’aquest Ajuntament hauran d’adreçar-se a la
Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu, al carrer de l’Escar 1, 2a planta, en horari de 9:00 a
14:00 hores en el termini indicat.
En aquest cas, hauran d’aportar originals i fotocòpia dels requisits exigits a la convocatòria (titulació
acadèmica, DNI o NIE i certificat de llengua catalana i/o castellana) i dels mèrits aportats.
Totes les persones aspirants s’hauran d’identificar amb el document nacional d’identitat i, en qualsevol cas,
hauran de presentar els originals i una fotocòpia de tota la documentació sol·licitada.
Tot seguit es facilita la relació dels requisits i/o mèrits, assenyalats amb una X, que caldrà compulsar. Les
persones aspirants que no tinguin cap apartat assenyalat amb una X restaran exemptes de dur a terme el
tràmit de compulsa.
D’acord amb el punt 10.2 de les bases de la convocatòria si dins del termini esmentat les persones aspirants
proposades no presenten la documentació o no reuneixen els requisits exigits, no seran nomenades com a
funcionàries i quedaran anul·lades totes les seves actuacions, sens perjudici de la responsabilitat en què
puguin haver incorregut per falsedat. En aquest cas, es citarà per presentar la documentació pertinent a les
següents persones aspirants per ordre de puntuació fins completar les 12 persones aspirants.
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REQUISITS
COGNOMS I NOM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

TITULACIÓ
D'ACCÉS

ALMATO GUITERAS, GLORIA
ARMADAS SABATE, ALEXANDRE

MÈRITS
CATALÀ

FORMACIÓ

X
X

BLANCAFORT ANDREU, CRISTINA

X

X

X

CAPARROS FRIAS, ESTHER

X

CONESA RIBERA, ERNEST

X

X

DOMINGUEZ ANTON, CRISTINA

X

X

FABA ORTEGA, MARTA

X

X

PASQUIN MARTIN, LAURA

X

REVILLA SOLER, ALBA

X

RUIZ ESTEVE, XAVIER

EXPERIÈNCIA
ALTRES
ADMINISTRACIONS

X
X

X

SUBIRAS PUGIBET, JAUME

X

X

TORRENTSGENEROS GUBERNA, MERITXELL

X

X

SOL ANGLARILL, CRISTINA

Maria Claramunt Cantarell
La secretària del Tribunal Qualificador
Barcelona, 6 d’octubre de 2020
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