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Delegació o Branca de serveis 
GERÈNCIA DE PERSONES I 

DESENVOLUPAMENT ORGANITZATIU 

Òrgan auxiliar 
Departament de Selecció de Recursos Humans 

 
Antecedents i Disposicions aplicables: 
  

Sol·licitud presentada per la Sra.  on sol·licita l'accés a informació pública, amb número de 
registre 0801930008-1-2021-0432621-2, en què demana: "Una còpia de totes les proves i solucionaris de les 
convocatòries realitzades tant per a la constitució de borses d'auxiliar administratiu com dels exàmens de 
concurs-oposició a auxiliars administratius que s'hagin realitzat a l'Ajuntament en els últims 10 anys." 
 

 

 
Part Dispositiva: 
 Disposo: 

 
ESTIMAR PARCIALMENT la sol·licitud presentada per la Sra. , en data 6 de novembre de 
2021,  en el sentit de lliurar: 
 
·        La prova i plantilla de correcció del test de coneixements del temari realitzada en el procés d’oferta pública 

de 300 places d’auxiliar administració general de 2019. 
·      La prova i plantilla de correcció de la prova d’ofimàtica realitzada en el procés d’oferta pública de 300 places 

d’auxiliar administració general de 2019. 
·         Prova d’ofimàtica i solucionari de la borsa de treball de 525 places d’Auxiliar d’Administració General 

(convocada al 2017) 
·         Quadernet de la prova de coneixements del procés d’oferta pública de 320 places d’Aux d’Adm General de 
2021. 
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/convocatories/2021 op 320 pl auxiliar adm g
en quadernet 1a prova.pdf 
·         Solucionari de la prova de coneixements del procés d’oferta pública de 320 places d’Auxiliar 

d’Administració General de 2021. 
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/convocatories/2021 op 320 pl auxiliar adm g
en solucionari 1a prova.pdf 
·         Quadernet de la prova d’ofimàtica del procés d’oferta pública de 320 places d’Auxiliar d’Administració 

General de 2021. 
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/convocatories/2021 op 320 pl auxiliar adm g
en quadernet 2a prova.pdf 
·         Solucionari de la prova d’ofimàtica del procés d’oferta pública de 320 places d’Auxiliar d’Administració 

General de 2021. 
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/convocatories/2021 op 320 pl auxiliar adm g
en solucionari 2a prova.pdf 
  
No sent possible el lliurament d’altres proves atès que en les convocatòries anteriors a 5 anys, s’excedeix el 

període de custòdia de la documentació i no consta a l’expedient la documentació sol·licitada. 
  
No sent possible el lliurament de les proves aptitudinals per estar protegides pel dret de propietat intel·lectual. 

 

 
Per delegació de l’Alcaldia de 15 de juny de 2019. 
 

Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu 
 

Javier Pascual Gurpegui 
- DNI  (TCAT) 
2021.11.16 12:51:29 
+01'00'
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No sent possible el lliurament d’altres proves atès que en les convocatòries anteriors a 5 anys, 
s’excedeix el període de custòdia de la documentació i no consta a l’expedient la 
documentació sol·licitada. 

 
No sent possible el lliurament de les proves aptitudinals per estar protegides pel dret de 
propietat intel·lectual. 

 
 
 

Barcelona, 12 de novembre de 2021 
CPISR 1 C Maria 
Claramunt Cantarell 
2021.11.12 10:09:30 
+01'00' 

Maria Claramunt i Cantarell Vist i plau 
Cap de Departament de Selecció 
de Recursos humans 

Mercedes Torres Muñoz 
Directora de Serveis de Selecció i Promoció de 
Recursos humans 

Mercedes Torres Muñoz - 
DN  (SIG) 
2021.11.15 18:21:36 +01'00'




