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Antecedents i Disposicions aplicables: 
  

ESTIMAR PARCIALMENT la sol·licitud presentada pel Sr. , en data 25 de gener de 2022, 
en el sentit de: 
 

 

 
Part Dispositiva: 
 Disposo: 

ESTIMAR PARCIALMENT la sol·licitud presentada pel Sr. , en data 25 de gener de 2022, en 
el sentit de:  
Denegar l’accés a les proves aptitudinals per estar protegides pel dret de propietat intel·lectual. 
  
Informar que en les anteriors convocatòries de Borses de Treball de les categories de Gestor/a d’Administració 

General i Tècnic/a Superior en Gestió no es va realitzar prova d’idiomes ni prova d’ofimàtica.  
  
No obstant això, pot consultar com a exemple les proves d’idiomes realitzades en les darreres convocatòries 
d’oferta pública d’agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, que estan publicades a la seu electrònica de 

l’Ajuntament de Barcelona, lliurant com a exemple la prova i el solucionari que s’adjunten a continuació: 
·        Quadernet de la prova d’angles del procés d’oferta pública de 259 places d’Agent de la Guardia Urbana de 

2021. 
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/convocatories/2021 op 259pl agents gub qua
dern prova 3 angles.pdf 
·        Solucionari de la prova d’angles del procés d’oferta pública de 259 places d’Agent de la Guardia Urbana de 

2021. 
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/convocatories/2021 op 259pl agents gub solu
cionari prova 3 angles.pdf 
  
En referència a la prova d’ofimàtica pot consultar els models que estan publicats a la seu electrònica de 

l’Ajuntament de Barcelona, de les darreres convocatòries d’oferta pública d’Auxiliar d’Administració General, 

com per exemple la prova i el solucionari que s’adjunten a continuació: 
  
·        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 
  
També l’informem que en l’apartat d’Oferta Pública d’Ocupació, podrà trobar models d’examen de les proves 

realitzades en diferents convocatòries:  
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/oferta-publica-docupacio.  
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