SOM DONES
SOM URBANES
Convocarem 1.000 noves places fins al 2023.
282 nous efectius per a aquest 2020.
Ara serem més.

SOM DONES
La Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB), com a policia de la
ciutat, ha d’assumir les seves funcions des de la proximitat i amb
vocació de servei a la ciutadania i, alhora, ha de ser un fidel reflex
i exponent de la ciutat a la qual serveix.
Per aconseguir-ho, cal assolir la integració de les dones en els
diferents nivells funcionals i de responsabilitat de l’estructura
del cos en una societat en què les dones cada vegada assumeixen
un paper més rellevant en tots els àmbits de l’activitat
empresarial, institucional i associativa.
La incorporació de la dona a la GUB es produeix l’any 1979.
Transcorreguts més de quaranta anys des d’aquell inici, al
voltant d’un 13% d’efectius del cos són dones. La xifra continua
sent baixa, però augmenta any rere any fruit de les noves
convocatòries de selecció.

Què ofereix la GUB a les dones?
•

Oportunitats de carreres professionals sòlides i opcions professionals de futur

•

Recorreguts i itineraris professionals sense diferència de gènere

SOM URBANES
La ciutat de Barcelona és un referent en la capacitat d’adaptació a
les modificacions socials i estructurals.
En aquesta mateixa línia, la GUB ha sabut adaptar-se al llarg dels
176 anys d’història del cos a les realitats canviants i als nous
problemes emergents, i ha anat modelant la seva organització a
les demandes de la ciutat per garantir i millorar la seguretat i la
convivència a la ciutat:
•
•
•

Impulsant la proximitat i convertint el guàrdia en un referent
de la ciutadania.
Potenciant el cos com a referent en l’anticipació de les
problemàtiques i la coordinació d’esdeveniments.
Implicant la ciutadania en la gestió del bé públic, reforçant
així la legitimitat social, la valoració i la confiança dels
ciutadans i les ciutadanes.

Com s’organitza el cos?
Barcelona es divideix en 10 districtes i 73 barris, i la GUB s’estableix de manera
descentralitzada al territori amb una unitat territorial per districte al torn de dia i
quatre unitats nocturnes operatives.
En les unitats territorials hi ha els i les agents que donen resposta a la ciutadania en
un primer nivell, ja sigui de forma reactiva o bé proactiva. També disposen d’agents
que fan tasques específiques com ara del Servei d’Educació per a la Seguretat o la
Policia de Barri.
L’estructura de la GUB es completa i reforça amb altres divisions centrals: Divisió de
Trànsit i Seguretat Viària, Divisió de Seguretat i Investigació, Divisió de Coordinació i
Prefectura.
De cadascuna d’aquestes divisions depenen diferents unitats: Unitat Central de
Trànsit, Unitat d’Investigació i Prevenció de l’Accidentalitat, Unitat de Protecció,
Unitat Muntada, Unitat d’informació i Documentació, Unitat d’investigació, Unitat de
Reforç d’Emergències i Proximitat i Unitat de Platges

SEREM MÉS
L’Ajuntament té previst convocar fins al 2023 un miler de places
de la GUB, així respon al compromís adquirit d’incrementar la
plantilla del cos i oferir un millor servei a la ciutadania. D’aquestes,
282 places corresponen a la convocatòria de l’any 2020.
L’increment d’efectius és fonamental per augmentar les tasques
de prevenció que es duen a terme i per introduir-hi de noves en
diferents àmbits. L’objectiu és també assolir una GUB més present
als barris de la ciutat i per tant més propera als veïns i veïnes.

Qui s’hi pot presentar?
El sistema de selecció dels i les agents de la GUB és
d’oposició lliure. Tots els requisits es publiquen a
les bases de les convocatòries, però les persones
aspirants hauran de reunir, entre d’altres, els criteris
següents l’últim dia de presentació de sol•licituds:
•

Tenir la nacionalitat espanyola.

•

Haver complert 18 anys i no superar l’edat de
jubilació forçosa.

•

Tenir el títol de graduat o graduada en educació
secundària (o equivalent) o superior.

•

Tenir el permís de conduir vehicles de la classe B.

•

Tenir els permisos de conduir vehicles de les
classes A2. La presentació del permís A2 es pot
ajornar improrrogablement fins al darrer dia del
curs selectiu a l’Escola de Policia de Catalunya

•

No haver estat condemnat/ada per cap delicte
o, en cas d’haver-ho estat, tenir extingida
la responsabilitat penal i cancel·lats els
antecedents penals.

Podeu consultar les bases de la convocatòria a:
barcelona.cat/oposicions2020

