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CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE 79 PLACES EN LA CATEGORIA DE 
BOMBER/A DEL SERVEI DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT DE 

L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE 

 
ANUNCI INFORMATIU PER A LES 79 PERSONES ASPIRANTS 

PROPOSADES COM A FUNCIONÀRIES EN PRÀCTIQUES 
 
 

El proper divendres 24 de maig a les 10:00 h. es realitzarà l’acte de presentació del Curs de 

formació bàsica per a bombers a l’Escola de Bombers i Protecció Civil de l’Institut de 

Seguretat Pública de Catalunya. L’assistència és obligatòria, amb uniformitat de parc.   

L’adreça de l’ISPC és Carretera  Comarcal núm.17 de Barcelona a Ripoll, km 13,5 de Mollet del 

Vallès.  

 

Aquest mateix dia caldrà portar: 

- tota la uniformitat lliurada pel Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis per dipositar-la als 

dos armariets que se’ls assignarà. 

- dos cadenats amb clau pels armariets. 

 

El curs de formació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), començarà el dilluns 27 

de maig i la seva finalització està prevista per al mes de novembre de 2019.  

 

En relació al nomenament com a funcionaris/àries en pràctiques, serà efectiu a partir del dia 24 

de maig de 2019 per a 74 dels 79 aspirants. Els cinc aspirants que es relacionen a continuació, 

donat que actualment són funcionaris de la Generalitat de Catalunya en actiu en la categoria de 

Bomber i d’acord amb el que disposa la base 9.1, hauran d’assistir a l’acte de presentació del 

curs i realitzar un curs adaptat. Així mateix, la seva incorporació com a funcionaris en pràctiques 

a l’Ajuntament de Barcelona, serà quan comenci el període de pràctiques operatives a parc de la 

resta de la promoció.  

- Pere Bernat-Veri Pi 

- Borja Garcia Cabrera 

- Alexandre Muñoz Garcia 

- Albert Torras Bombardo 

- Javier Valenzuela Corbacho 

 

 

Barcelona, 22 de maig de 2019 

 

 

 

Mariola Gabás Nova 
Secretària suplent del Tribunal 


