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CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ DE 233 PLACES D’AGENT DE LA GUÀRDIA 

URBANA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, MITJANÇANT OPOSICIÓ LLIURE 

 

RECTIFICACIÓ ANUNCI INFORMATIU PER A LES 232 PERSONES ASPIRANTS PROPOSADES 

COM A FUNCIONÀRIES EN PRÀCTIQUES 

 

Atenent al punt 3.1.i) de les bases de la convocatòria de referència, en el qual s’estableix 
l’obligatorietat de posseir el permís de conduir vehicles de la classe A2, abans del darrer dia del curs 
selectiu a l’Escola de Policia de Catalunya (EPC) de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
(ISPC), i havent-lo presentat en temps i forma, s’escau el nomenament en pràctiques de l’aspirant 
Sr. Alfonso Argudo Borràs atès que ha realitzat i superat el Curs de Formació Bàsica de l'Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya (ISPC). 
 

Per raons de seguretat i garantia del procés es publica novament la 
convocatòria incorporant les rectificacions.  
 

 

Persones aspirants que s'han d'incorporar a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya 

(ISPC): 

 

 Sessió informativa obligatòria. Tindrà lloc el proper dilluns, 11 de novembre de 2019 a 

les 9.00 hores al Caixa Fòrum a l’Av. Francesc Ferrer i Guàrdia, 6-8 08038 Barcelona. La 

reunió durarà aproximadament fins a les 14.00 hores.  

 

 Recollida de la uniformitat.  Durant els 7 i 8 de novembre, hauran de presentar-se en 

horari de 7.00 a 14.30 h, al magatzem de la Guàrdia Urbana (carrer de la Guàrdia Urbana 

número 4, 08004 de Barcelona) pel tràmit de la recollida de roba. Caldrà portar una bossa 

gran. 

 
 Inici del curs a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC): el dilluns, 18 de 

novembre de 2019 a les 08:00 hores. La documentació i material que caldrà portar aquest 

primer dia és la següent: 

 

- Fotografia mida carnet (actual i amb el nom complert escrit al revers de la foto).  

- Fotocòpia del DNI.  

- Fotocòpia del carnet de conduir (tot en la mateixa cara). 

- Fotocòpia de la targeta sanitària del Servei Català de la Salut (CIP). 

- Tota la informació documental sobre les vacunes del tètanus i hepatitis B (darrera dosi). 

- Cadenat de 40 mm d’arc per tancar l’armariet. 

- Núm. de la Seguretat Social. 
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Persones aspirants que ja tenen aprovat el curs de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
(ISPC): 
 
Les persones aspirants proposats per al seu nomenament en pràctiques que ha realitzat i superat el 
Curs de Formació Bàsica de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).  
 
AGUDO MORENO, ALBERTO GREGORIO 
ARGUDO BORRAS, ALFONSO 
FUENTES DE RAMIRO, JOSE MARIA 
GARCIA MOLINA, ALEJANDRO 
GONZALEZ CABANAS, MARCOS 
NAVARRO CABELLO, ALEJANDRO 
NAVARRO NAVARRO, FRANCISCO 
PÉREZ CRUSET, CARLES 
PÉREZ PERENIGUEZ, JONATAN 
TELLEZ RAMIRO, FELIX ALBERTO 
VELASCO BLANCO, TANIA 
 
 

 Inici del curs d’acollida a la Guàrdia Urbana, previ a la incorporació a les unitats 

operatives. Tindrà lloc el proper dilluns 18 de novembre de 2019 a les 8.00 hores al c. 

Guàrdia Urbana, 2-4, 2a planta, Aula 2.  

 

 Recollida de la uniformitat. Durant els 7 i 8 de novembre, hauran de presentar-se en horari 

de 7.00 a 14.30 h, al magatzem de la Guàrdia Urbana (carrer de la Guàrdia Urbana número 4, 

08004 de Barcelona) pel tràmit de la recollida de roba. Caldrà portar una bossa gran. 

 
 
 
 
 

 

Diana Fernández Gómez 

Secretària del Tribunal qualificador 

 

Barcelona, 5 de novembre de 2019 
 


