Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu
Direcció de Serveis Jurídics i Promoció de Recursos Humans
Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans

NOTA INFORMATIVA
PRESENTACIÓ DE MÈRITS
Per tal de facilitar la presentació de mèrits, les persones aspirants poden avançar la presentació de la
documentació acreditativa dels mèrits al·legats en la relació de mèrits aportada juntament amb la
sol·licitud d’acord amb el punt 4.3.4 de les bases.
Únicament cal adjuntar els documents acreditatius de la formació que s’hagi assolit fora de l’àmbit
de l’Ajuntament de Barcelona; i els documents acreditatius dels serveis prestats fora de l’àmbit de
l’Ajuntament de Barcelona i dels següents ens: Institut Municipal d’Hisenda, Institut Municipal
d’Informàtica, Institut Municipal de Mercats, Institut Municipal de Persones amb Discapacitat,
Institut Municipal de Serveis Socials, Institut Municipal d’Educació, Institut Municipal Barcelona
Esports, Institut Municipal d’Urbanisme, Institut Municipal Paisatge Urbà i Qualitat de Vida, Institut
de Cultura de Barcelona, Consorci de Biblioteques, Consorci d’Educació de Barcelona, Agència Local
de l’Energia.
La presentació es realitzarà en qualsevol dels Registres Municipals situats en les Oficines d’Atenció
Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Barcelona, indicades a l’annex 4 de les bases de la convocatòria,
o per qualssevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
El termini de presentació de mèrits finalitzarà quan hagin transcorregut 10 dies hàbils a comptar a
partir de l’endemà de la publicació dels resultats del cas pràctic.

AVÍS PREVISIÓ DE LA SEGONA I TERCERA PROVA (CATALÀ I CASTELLÀ)
S’informa a totes les persones aspirants que la previsió de realització de la 2a i 3a prova
(Coneixements de llengua catalana i coneixements de llengua castellana) serà a partir de la segona
quinzena de gener de 2020.

IMPORTANT: S’informa a les persones aspirants que les dates publicades en aquest avís
són una previsió. Les dates oficials seran les que es publiquin a l’apartat corresponent de
la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona i de la Intranet Municipal.

Josep M. Sans Rodríguez
El Director de Serveis Jurídic i Promoció
Barcelona, 12 de desembre de 2019
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