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CONVOCATÒRIA PER A LA COBERTURA DE 79 PLACES DE LA CATEGORIA DE 

BOMBER/A D’ACCÉS, DEL SERVEI DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I 
SALVAMENT DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 
NOTA INFORMATIVA: COMPULSA DE MÈRITS I REQUISITS 

 
S’informa a les persones aspirants convocades que, a efectes de la compulsa de mèrits, la 
documentació a aportar és la següent: 
 

TOTES LES PERSONES ASPIRANTS 

 

 Original i 2 fotocòpies del DNI, indicant a la mateixa fotocòpia el Codi Postal. 

 Original i 2 fotocòpies del Permís de Conduir (C). 

 Original i 2 fotocòpies de la titulació acadèmica (titulació oficial) que s’acredita com a 

requisit. La titulació a compulsar com a requisit no pot ser la mateixa que s’acredita com a 

mèrit. 

 Les persones aspirants exemptes de la prova de català hauran d’aportar original i 2 

fotocòpies del certificat de català o equivalència. 

 Original i 2 fotocòpies dels mèrits aportats a la fase de concurs. 

 2 fotocòpies on figuri el número del compte bancari on vol que li sigui domiciliada la 

nòmina. 

 En el cas que alguna persona aspirant hagi realitzat el curs selectiu de formació bàsica per 

a bomber/a haurà d’aportar original i 2 fotocòpies del Diploma de l’ISPC.  

 

PERSONES ASPIRANTS QUE  AQUEST NO SIGUI EL SEU PRIMER LLOC DE 
TREBALL 

 

 Original i 2 fotocòpies d’un document oficial on figuri el número d’ afiliació a la Seguretat 

Social. S’ha de tenir en compte que a la targeta sanitària no figura l’esmentat número. 

 

PERSONES ASPIRANTS QUE AQUEST SIGUI EL SEU PRIMER LLOC DE 
TREBALL 

 

 Número d’afiliació de la Seguretat Social: Si és el primer lloc de treball i no ha estat mai 

afiliat/da a la Seguretat Social haurà d’anar a qualsevol Delegació o Administració de la 

Tresoreria de la Seguretat Social amb el DNI i sol·licitar número d’ afiliació. 

 

 
 
Susana Ramos Martín 
Secretària del Tribunal 
 
 
 
Barcelona, 15 d’abril de 2019 


