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CONVOCATÒRIA DE 2 PLACES D’INTENDENT/INTENDENTA MAJOR DE LA 
GUÀRDIA URBANA DE  L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, MITJANÇANT 
CONCURS OPOSICIÓ TORN LLIURE/TORN DE PROMOCIÓ INTERNA 
 
Es convoca a les persones aspirants admeses a la llista definitiva del procés de referència 
a la realització de la primera prova (teoricopràctica), de la fase d’oposició,  d’acord amb 
les bases de la convocatòria.  

 

Dia i hora: Dimarts dia 10 de setembre de 2019  
 

Obertura de portes: 9.30h 
Tancament de portes: 9.45h 

  
Lloc de realització de la prova: 

    c/ Guàrdia Urbana, 2, 2a planta – Barcelona 
AULA 2 

 

Per poder accedir a la realització de la prova, les persones aspirants hauran d’acreditar 
la seva identitat mitjançant la presentació d’un dels següents documents originals: DNI, 
Passaport o Carnet de Conduir. 

Durant el desenvolupament de les proves, les persones aspirants no podran disposar o 
ser portadors de dispositius electrònics, de telefonia, missatgeria o similars com, per 
exemple, rellotges que permetin la comunicació, tipus smartwatch. És a dir, no es pot 
disposar de dispositius que permetin la comunicació, consulta, transmissió d’informació, 
veu, enregistrament i la difusió d’imatges. L’incompliment d’aquesta norma comportarà 
l’exclusió del procés selectiu de la persona aspirant.  

Per garantir aquesta disposició, el dia de la prova es lliurarà a les persones aspirants 
bosses on hauran de dipositar tots els dispositius esmentats que no podran ser utilitzats 
mentre duri la prova. 

S’informa als participants que aquesta prova es realitzarà amb ordinador. El programa 
utilitzat serà el WORD, amb lletra Arial – 11, amb un interlineat 1,5. 

 

Avís! Es recorda que, d’acord amb el punt 4.5 de les bases de la convocatòria:  per 
ser valorats els mèrits en la fase de concurs, les persones aspirants hauran de 
presentar obligatòriament el model de currículum vitae que el Tribunal Qualificador va 
publicar juntament amb l’anunci de les llistes provisionals de persones admeses i 
excloses i que s’haurà de lliurar el dia de la primera prova. En aquest model de 
currículum vitae les persones aspirants inclouran els mèrits que proposin per a ser 
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avaluats pel Tribunal, d’acord amb la relació de mèrits puntuables recollits al punt 9 i a 
l’annex 3 d’aquestes bases. 

 

 

Per tal que aquests mèrits siguin objecte de valoració hauran d’anar acompanyats de 
les corresponents fotocòpies dels documents acreditatius de tots i cadascun dels mèrits 
al·legats. Tots els fulls i documents que formin part d’aquest currículum vitae aniran 
degudament paginats. 

La comprovació dels serveis prestats en l’àmbit de l’Ajuntament de Barcelona serà 
realitzada d’ofici pel Tribunal de selecció. Tanmateix, per tal que s’efectuï aquesta 
comprovació caldrà que l’aspirant identifiqui expressament en el currículum vitae 
presentat, els períodes de temps en què ha prestat els serveis al·legats i la categoria 
corresponent. 

El Tribunal es reserva el dret de sol·licitar documentació complementària que clarifiqui 
la naturalesa o la durada de l'activitat desenvolupada per la persona aspirant. 

Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera haurà d'anar acompanyada 
de la corresponent traducció jurada. 

En tots els casos, els mèrits s'avaluaran d'acord amb els criteris establerts a l'annex 3 
de la present convocatòria i només podran ser considerats aquells que hagin estat 
assolits per les persones aspirants fins el darrer dia en què finalitzi el termini de 
presentació de sol·licituds de participació, segons el previst a la base 4.2. d'aquesta 
convocatòria. 

 

 
 
 
M. Farners Cantalozella Mas 
La secretària suplent del Tribunal Qualificador 
 
Barcelona, 9 d’agost de 2019 


