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CONVOCATÒRIA DE 6 PLACES D’INTENDENT/INTENDENTA DE LA GUÀRDIA 
URBANA DE  L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, MITJANÇANT CONCURS 
OPOSICIÓ TORN LLIURE/TORN DE PROMOCIÓ INTERNA 
 
Com a conseqüència de l’acord adoptat pel Tribunal en la seva reunió del dia 11 de 
novembre de 2019, per tal de resoldre la sol·licitud de revisió formulada per una aspirant, 
es convoca a les persones aspirants que han superat la primera prova del procés de 
referència a la realització de la segona prova (Projecte de Gestió: exposició i 
defensa), de la fase d’oposició, d’acord amb les bases de la convocatòria.  

 

Dia: Dimecres dia 13 de novembre de 2019  
Horari de citació: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lloc de realització de la prova: 
    Plaça Carles Pi i Sunyer, 3a planta – Barcelona 

Sala de reunions: Gerència 

 

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. 

INTENDENT/INTENDENTA  TORN LLIURE 

  DNI ASPIRANT HORA 

1 xxx8165xx 10:10 

2 xxx5087xx 10:35 

3 xxx0703xx 11:30 

4 xxx9962xx 11:55 

5 xxx7636xx 12:20 

6 xxx2317xx 12:45 

7 xxx8630xx 13:10 

8 xxx1402xx 13:35 

INTENDENT/INTENDENTA  PROMOCIO INTERNA 

  DNI ASPIRANT HORA 

1 xxx7464xx 08:30 

2 xxx7601xx 08:55 

3 xxx5919xx 09:20 

4 xxx0074xx 09:45 
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Avís! D’acord amb el punt 8.2 de les bases de la convocatòria, el Tribunal ha acordat 

donar un temps màxim de 15 minuts a cada aspirant per a l’exposició i defensa del 
projecte. 

Els i les aspirants podran comparèixer amb el seu ordinador personal en el cas que el 
necessitin per realitzar la presentació del projecte, o be utilitzar el que estarà a la seva 
disposició a la mateixa sala de presentació. 

 

Aquesta convocatòria substitueix l’anterior que s’havia publicat. 

 
Jordi Miró Meix 
Secretari del Tribunal Qualificador 
 
Barcelona, 11 de novembre de 2019 


