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CONVOCATÒRIES APROVADES PER  LA COMISSIÓ DE GOVERN EN DATA 10 DE GENER DE 
2019, PER A LA COBERTURA, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE, DE 29 PLACES DE 
TS ARQUITECTURA, 10 PLACES DE TS ENGINYERIA, 1 PLAÇA DE TS CIÈNCIES, 12 PLACES 
DE TS ART I HISTÒRIA, 2 PLACES DE TS ARXIVÍSTICA, 27 PLACES DE TS PSICOLOGIA, 5 
PLACES DE TS PEDAGOGIA, 17 PLACES DE TS INFORMACIÓ, 53 PLACES DE TS DRET, 28 
PLACES DE TS GESTIÓ, 8 PLACES DE TS ECONOMIA, 1 PLAÇA DE TS ESTADÍSTICA, 13 
PLACES DE TS ORGANITZACIÓ, 28 PLACES DE TS INFORMÀTICA, 52 PLACES DE GESTOR/A 
D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, 31 PLACES DE TM ARQUITECTURA, 12 PLACES DE TM 
ENGINYERIA, 136 PLACES DE TM TREBALL SOCIAL, 49 PLACES DE TM EDUCACIÓ SOCIAL, 
7 PLACES DE TM BIBLIOTECONOMIA. 

 

 

Avís de convocatòria de proves 

 

En relació a les convocatòries esmentades a la capçalera, s’anuncia que es CONFIRMEN 
les dates de previsió de realització del segon exercici de la 1a prova (Test de 
coneixements del temari específic) i de la 2a prova (Prova pràctica), que es van publicar a 
l’anunci del dia 26 de juliol de 2019 i que són les següents:  
 
 

 19/10/2019 MATÍ 
 

o Tècnic/a superior economia 
o Tècnic/a superior enginyeria  
o Tècnic/a superior arquitectura  

 

 19/10/2019 TARDA 
 

o Tècnic/a superior informàtica 
o Tècnic/a superior informació 

 

 20/10/2019 MATÍ 
 

o Gestor/a d’administració general 
 

 20/10/2019 TARDA 
 

o Tècnic/a superior organització 
o Tècnic/a mitjà/na arquitectura 

 

 26/10/2019 MATÍ 
 

o Tècnic/a superior gestió 
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 26/10/2019 TARDA 
 

o Tècnic/a mitjà/na educació social 
o Tècnic/a superior ciències 

 

 27/10/2019 MATÍ 
 

o Tècnic/a mitjà/na treball social 
 

 27/10/2019 TARDA 
 

o Tècnic/a mitjà/na enginyeria 
o Tècnic/a superior art i història 

 

 9/11/2019 MATÍ 
 

o Tècnic/a superior psicologia 
o Tècnic/a superior pedagogia 
o Tècnic/a superior estadística 
o Tècnic/a mitjà/na biblioteconomia 

 

 9/11/2019 TARDA 
 

o Tècnic/a superior dret 
o Tècnic/a superior arxivística 

 
 
Per poder accedir a la realització de la prova, les persones convocades hauran 
d’acreditar la seva identitat mitjançant la presentació d’un dels següents documents 
originals: DNI, Passaport o Carnet de Conduir. 
 
Durant la celebració de les proves, les persones aspirants no podran disposar ni ser 
portadores de dispositius electrònics, de telefonia, missatgeria o similars que permetin 
la comunicació, la consulta, la transmissió d’informació, la veu, l’enregistrament i la 
difusió d’imatges. L’incompliment d’aquesta norma comportarà l’exclusió del procés 
selectiu de la persona aspirant. 
 
Per tal de garantir aquesta disposició, les persones aspirants hauran de deixar totes les 
seves pertinences a sota de la seva cadira i, per aquest motiu,  se’ls aconsella portar  una  
BOSSA on podran dipositar-les. 
 
Per a la realització de la segona part del 1r exercici “Test de coneixements del temari 
específic” hauran de portar llapis del número 2 i goma d’esborrar. 
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Per a la realització del segon exercici “Prova Pràctica” hauran de portar llapis del 
número 2 i goma d’esborrar. 
 
Es CONFIRMA que  la resolució dels casos pràctics es realitzarà mitjançant preguntes 
amb respostes alternatives, excepte en les següents convocatòries: 
 

 TS arxivística 

 TS informació 

 TS arquitectura 

 TS pedagogia 

 TS ciències 

 TS estadística 
 
En aquestes convocatòries per a la realització del segon exercici “Prova Pràctica” hauran 
de portar llapis i/o bolígraf blau o negre, líquid corrector. 
 
I s’estableixen una sèrie d’especificacions per a les categories que a  continuació es 
relacionen: 
 

 Tècnic/a superior arquitectura 

 Tècnic/a superior enginyeria  

 Tècnic/a superior economia 

 Tècnic/a superior gestió 
 

Una calculadora simple, que només permeti realitzar operacions aritmètiques 
bàsiques del tipus que es mostra a la imatge següent: 

 

 
 

Les calculadores amb connexió a internet, programables i/o que permetin 
emmagatzemar text o fórmules en memòria no estaran permeses i EN CAP CAS 
es podrà fer ús com a calculadora, del telèfon mòbil o altres dispositius 
electrònics.  
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 Tècnic/a superior arquitectura 
 

Escalímetre, regle, escaire, cartabó i, com material opcional poden portar 
retoladors, llapis de colors i compàs. 
 

 

 Tècnic/a superior estadística. Se’ls informa que realitzaran la prova amb un 
ordinador que es facilitarà per part de l’organització de les proves. 

 
 
 
 

La publicació amb la distribució nominal de les persones aspirants, el lloc i l’hora de 

realització de les proves es farà una setmana abans  de la data de realització de les 

proves de cadascú dels processos selectius, i es podrà consultar a la pàgina web de 

l’Ajuntament de Barcelona i de la Intranet Municipal. 

 
 

 
 
Josep Maria Sans Rodríguez 
Director de Serveis Jurídics i Promoció  
 
 
 
 
Barcelona, 8 d’octubre de 2019  


