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CONVOCATÒRIES APROVADES PER LA COMISSIÓ DE GOVERN EN DATA 18 DE FEBRER DE 2021 DE 40
PLACES DE GESTOR/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, 30 PLACES DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA EN
ARQUITECTURA, 55 PLACES DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA EN EDUCACIÓ SOCIAL, 23 PLACES DE TÈCNIC/A
MITJÀ/ANA EN ENGINYERIA, 120 PLACES DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA EN TREBALL SOCIAL, 3 PLACES DE
TÈCNIC/A MITJÀ/ANA EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ, 5 PLACES DE TÈCNIC/A
MITJÀ/ANA DEL SERVEI DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT, 12 PLACES DE TÈCNIC/A
MITJÀ/ANA INFERMERIA DEL SERVEI DE PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D'INCENDIS I SALVAMENT,
MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE
3

S’informa a les persones aspirants que estiguin participant en més d’una convocatòria del
subgrup de titulació A2, que la de realització del segon exercici de la primera prova
corresponent al test de coneixements de temari específic i la segona prova corresponent al cas
pràctic de totes les convocatòries d’aquest subgrup, està previst que es celebri de forma
simultània el dia 18 de desembre de 2021.
Atès que l’apartat 6 de les bases reguladores de cada convocatòria estableix la possible
simultaneïtat en la celebració de les proves i, per tant, la seva coincidència exacta en el
temps, és necessari que les persones aspirants afectades comuniquin per quina convocatòria
del subgrup de titulació A2 opten definitivament a l’hora de concórrer a les proves
esmentades.
Per aquest motiu, les persones aspirants disposaran d’un termini a comptar des de l’endemà
d’aquesta publicació, entre els dies 30 de juliol i 15 de setembre ambdós inclosos, per
manifestar a través de mitjans telemàtics la convocatòria per la qual opten, d’acord amb les
següents instruccions:
1) Descarregar el formulari PDF “Declaració de proves simultànies” disponible en
l’apartat “Avisos, notes informatives i altres” de la Seu electrònica de l’Ajuntament,
des de l’apartat “Oferta pública d’ocupació”> “Oferta Pública” havent triat la
convocatòria en la què es vol optar a realitzar les proves.
En cas que les persones aspirants tinguin accés a la Intranet Municipal hauran
dirigint-se des de la pròpia Intranet a l’apartat Selecció i Provisió > “Oferta pública” i
dins de la columna “Convocatòria” el trobaran disponible.
2) Omplir el formulari PDF amb les dades necessàries i indicar en l’apartat
“CONVOCATÒRIA DEL SUBGRUP DE TITULACIÓ A2” la convocatòria per la qual s’opta.
3) Anomenar i desar el document sense alterar el format obert o actiu del formulari
PDF.
4) Accedir al tràmit de “Sol·licitud telemàtica” procedint de la mateixa forma que la
descrita en el pas 1 i escollir sempre la convocatòria per la que es vol optar a fer les
proves.
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5) Confirmar que la convocatòria amb què es continuarà la tramitació és realment la
convocatòria per la qual s’optarà.
6) Annexar finalment el formulari PDF en el camp “Document 7” de l’apartat de la
sol·licitud “Adjuntar documentació”.
IMPORTANT
L’accés a aquesta tramitació telemàtica per a les convocatòries del subgrup de titulació A2
restarà restringit exclusivament a les persones aspirants que estiguin participant en més d’una
convocatòria d’aquest subgrup.
Una vegada feta la tramitació, aquesta es podrà repetir tantes vegades com es consideri
necessari però, en última instància, només es tindrà en compte allò indicat en el darrer arxiu
annexat.
De la mateixa forma, en cas que el tràmit es dugui a terme en més d’una convocatòria del
mateix subgrup A2, es considerarà que l’últim arxiu annexat en la darrera convocatòria en
què s’hagi accedit, és la comunicació definitiva i, per tant, la convocatòria per la qual les
persones aspirants hauran manifestat optar.
La finalització d’aquest tràmit implicarà alhora que, optant per realitzar les proves del dia 18
de desembre de 2021 d’una convocatòria determinada, es renunciarà a continuar participant
en la resta de convocatòries del subgrup de titulació A2 en què les persones aspirants
poguessin haver-se inscrit.
En cap cas s’admetrà ni la presentació ni l’esmena de qualsevol altre document.

Barcelona, 29 de juliol de 2021

Javier Pascual Gurpegui
Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu

