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ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
AJUNTAMENTS
AJUNTAMENT DE BARCELONA
ANUNCI sobre modificació de les bases del procés de 282 places d’agent de la Guàrdia Urbana de
l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant oposició lliure (23/2020).
La Comissió de Govern, actuant per delegació de l'Alcaldessa, en sessió celebrada el 9 d'abril de 2020, ha
adoptat el següent acord:

(23/2020 ) MODIFICAR les bases del procés de 282 places d'agent de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de
Barcelona, mitjançant oposició lliure, aprovades en Comissió de Govern de 30 de gener de 2020 i publicades en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8067 de 19 de febrer de 2020, en el sentit que
seguidament es relaciona:

Primer. La base 3.1.g, on diu:
“Posseir el permís de conduir de la classe B.”
Ha de dir:
“Posseir el permís de conduir de la classe B sense la limitació que comporta el codi 78 per a la conducció
exclusiva de vehicles automàtics.”;

Segon. La base 3.1.h, primer paràgraf on diu:
“Posseir el permís de conduir vehicles de la classe A2. La presentació d'aquest permís podrà ajornar-se
improrrogablement fins el darrer dia del curs selectiu de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya
(ISPC),d'acord amb l'article 13.2 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals.”
Ha de dir:
“Posseir el permís de conduir vehicles de la classe A2 sense la limitació que comporta el codi 78 per a la
conducció exclusiva de vehicles automàtics”. La presentació d'aquest permís podrà ajornar-se
improrrogablement fins el darrer dia del curs selectiu de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya
(ISPC),d'acord amb l'article 13.2 del Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament
d'accés, promoció i mobilitat de les policies locals.”

Tercer. La base 7.1.3, primer paràgraf, on diu:
“Les persones aspirants podran realitzar, amb caràcter voluntari i no eliminatori, una prova de coneixements
escrits de nivell intermedi B2 de llengua anglesa del Marc europeu comú de referència per a les llengües
(MECR), que els permetrà millorar fins a 5 punts la nota final de l'oposició. Aquest tipus de prova no donarà
lloc a cap certificació oficial.”
Ha de dir:
"Aquesta prova es qualificarà fins a 5 punts. Les persones aspirants podran realitzar, amb caràcter voluntari i
no eliminatori, una prova de coneixements escrits de nivell intermedi B2 de llengua anglesa del Marc europeu
comú de referència per a les llengües (MECR). Aquest tipus de prova no donarà lloc a cap certificació oficial.”
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PUBLICAR al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al web de l'Ajuntament de Barcelona.

DONAR COMPTE de la present resolució a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació,
Seguretat i Prevenció.

Contra aquesta Resolució, d'acord amb el que estableix Llei 39/2015, d´1 d'octubre, de Procediment
Administratiu comú de les Administracions Públiques, en concordança amb el Decret d'Alcaldia del 10 de juliol
de 2019 de delegació de competències en la Primera Tinència d'Alcaldia, les persones interessades podran
interposar recurs potestatiu de reposició davant la Primera Tinència d'Alcaldia, en el termini d'un mes a
comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, o directament recurs contenciós administratiu davant els
Jutjats del Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la
Resolució al DOGC. Igualment, les persones interessades podran interposar qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 14 d'abril de 2020

Jordi Cases i Pallarès
Secretari general

(20.105.003)
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