Gerència de Prevenció i Seguretat
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos
Departament de Recursos Humans

CONVOCATÒRIA DE 12 PLACES D’INSPECTOR/INSPECTORA DE LA GUÀRDIA
URBANA DE
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, MITJANÇANT CONCURS
OPOSICIÓ TORN LLIURE/TORN DE PROMOCIÓ INTERNA

CONVOCATÒRIA DE LA PROVA DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA
(obligatòria i eliminatòria)

D’acord amb el que estableix el punt 7 de les bases d’aquesta convocatòria, es convoca a
les persones aspirants que no han acreditat adequadament estar en possessió del nivell
C1 de català (antic C), a la realització de la prova corresponent segons les bases de la
convocatòria. La correcció d’aquesta prova restarà condicionada a la superació de les
proves anteriors, d’acord amb l’ordre establert en aquestes bases.

Dia: divendres dia 21 de febrer de 2020
Hora d’obertura de aula: 9:00h
Hora de tancament de aula i inici de prova: 09:15h
Lloc de realització de la prova:
Gerència de Seguretat i Prevenció
Pl. Carles Pi i Sunyer, 8
Sala de reunions Capellans: 4a planta
Persones aspirants convocades:

INSPECTOR/INSPECTORA
COGNOMS I NOM
1 ESTRUCH CEGARRA, SERGI

CATALÀ
X

Per poder accedir a la realització de la prova, les persones aspirants hauran d’acreditar
la seva identitat mitjançant la presentació del document original amb el que es van
inscriure a la convocatòria.

Gerència de Prevenció i Seguretat
Direcció de Serveis de Gestió Econòmica i Control de Recursos
Departament de Recursos Humans

Per a la realització d’aquests exercicis s’haurà de portar bolígraf blau o negre.
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 dipositar-les.

Jordi Miró Meix
Secretari del Tribunal Qualificador
Barcelona, 7 de febrer de 2020

