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 6 PLACES D’INTENDENT/INTENDENTA DE LA GUÀRDIA URBANA DE  L’AJUNTAMENT 
DE BARCELONA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ TORN LLIURE/TORN DE 
PROMOCIÓ INTERNA 

 

LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ASPIRANTS ADMESES I EXCLOSES  

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds per a participar en el procés selectiu de 6 
places d’intendent/intendenta  de la Guàrdia Urbana de Barcelona, 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 24 de juliol, 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 25 de juliol fins al 7 
d’agost ambdós inclosos, per a la presentació d’al·legacions.  

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 podran enviar-la a l’adreça electrònica de selecciogsip@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 hagin d’aportar la documentació 
acreditativa del nivell de coneixements de llengua catalana ho facin el més aviat possible per 
determinar la seva exempció, si s’escau, en la llista definitiva de persones aspirants admeses i 
excloses. 
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PERSONES ASPIRANTS ADMESES 

INTENDENTS TORN LLIURE 

POSICIÓ COGNOMS, NOM CATALÀ 

1 ALDAY LOPEZ, BEGOÑA   

2 ARCOS  MORALES,  MIGUEL ANGEL   

3 ARTERO  NUALART,  ALBERT   

4 BEL  AMAYA,  ARANZAZU   

5 CALERO TORTA, DIEGO JOSÉ X 

6 GUZMAN  MORENO,  JUAN   

7 HERNANDO  MALDONADO,  AGUSTIN   

8 JIMENEZ  LAHUERTA,  PEDRO JOSE   

9 OLIVA  MATEOS,  J CARLOS   

10 OUAARAB  ESSADIK,  SOUFIANE   

11 SANCHEZ SANCHEZ, JUAN MIGUEL   

12 SANTAJULIANA POLO, XAVIER   

13 VILASALÓ FÀBREGA, JORDI   

 

 

 

PERSONES ASPIRANTS ADMESES 

INTENDENTS PROMOCIÓ INTERNA 

POSICIÓ COGNOMS, NOM CATALÀ 

1 ARAGON  FLORES,  CARLOS   

2 GUERRERO NIEVAS, JOSEP JORDI   

3 MARTINEZ VICIEN, DAVID   

4 SAGUES GIL, ANGEL   

 

 

Barcelona, 24 de juliol de 2018  
 
Alfred Medina Gené 
El cap del Departament de de Recursos Humans  


