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Antecedents i Disposicions aplicables: 
  

ESTIMAR PARCIALMENT la sol·licitud presentada per el Sr. , en data 3 de gener de 
2022." "  
 

 

 
Part Dispositiva: 
 Disposo: 

ESTIMAR PARCIALMENT la sol·licitud presentada per el Sr. , en data 3 de gener de 2022, 
en el sentit de lliurar: 
  
·         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. 
  
·         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. 
  
Així mateix, s’informa que al següent link a la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, en l’apartat d’oferta 

pública d’ocupació: 
 https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/oferta-publica-docupacio, podrà trobar models d’examen de 
les proves realitzades en les diferents convocatòries.  
  
En relació a les proves de l’esmentada convocatòria 401/2021 de diferents borses de treball, no s’han realitzat 

proves d’idiomes en anteriors convocatòries de borsa, però es pot consultar com a exemple els models que estan 
publicats publicats al link relacionat anteriorment, de les darreres convocatòries d’oferta pública d’agent de la 

Guàrdia Urbana de Barcelona. 
 
 
 

 

 
Per delegació de l’Alcaldia de 15 de juny de 2019. 
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Informe respecte a l’expedient número 2022_EXP_523, relatiu a la petició de dret d’accés a 
informació pública, presentat per el Sr. , en data 3 de gener de 2022. 
 
 
Fets 
 
Atès que en data 3 de gener de 2022 el Sr.  presenta sol·licitud d’accés a 
informació pública, amb número de registre 0801930008-1-2022-0002422-2, en què sol·licita: 
 
� Els enunciats de les proves de les dues convocatòries anteriors, respecte a les proves 

relatives a l’anunci sobre la convocatòria de l’ampliació de diferents borses de treball de 
l’Ajuntament de Barcelona en diverses categories (401/2021) publicat a DOGC el 15 de 
desembre de 2021 (Núm. 8563). 

  
Fonaments de dret 
 
Vista la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, i en concret l’art. 21.1 g) que estableix que el dret d’accés a la informació pública pot 
ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un 
prejudici pel secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial. 
 
Vist el Decret de l’alcaldia de 23 de setembre de 2015, de delegació de la competència per 
resoldre les sol·licituds de dret d’accés a la informació pública previst als arts. 18 i següents de 
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 
 
 
Proposta de resolució 
 
ESTIMAR PARCIALMENT la sol·licitud presentada per el Sr. Marc Castilla Garcia, en data 3 de 
gener de 2022, en el sentit de lliurar: 
 
� 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. 
 

� 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 o
p 320 pl auxiliar adm gen 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 o
p 320 pl auxiliar adm gen solucionari 2a prova.pdf 
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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. 
 
Així mateix, s’informa que al següent link a la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, en 
l’apartat d’oferta pública d’ocupació: 
 https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/oferta-publica-docupacio, podrà trobar 
models d’examen de les proves realitzades en les diferents convocatòries.  
 
En relació a les proves de l’esmentada convocatòria 401/2021 de diferents borses de treball, 
no s’han realitzat proves d’idiomes en anteriors convocatòries de borsa, però es pot consultar 
com a exemple els models que estan publicats publicats al link relacionat anteriorment, de les 
darreres convocatòries d’oferta pública d’agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona. 
 
 
 
 

 

Barcelona, 7 de gener de 2022 

 

 

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

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