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Unitat de Selecció

CALENDARI DE LES PROVES
PROCÉS SELECTIU 56 PLACES D’AGENT GU
De conformitat amb el que estableix la base Setena de les bases específiques reguladores del
procés selectiu de 56 places d’agent de Guàrdia Urbana, en torn lliure, es comunica a totes les
persones aspirants que les dates, hores i llocs de realització de les proves del procés són:

PRIMERA PROVA
Cultural i de coneixements específics (obligatòria i eliminatòria)
Data de realització: Dissabte, 8 de juny de 2019
Hora prevista d’inici de la prova: 12:00 h

Durada màxima: 90 minuts

LLOC: UNIVERSITAT POMPEU I FABRA
Edifici Roger de Llúria – C/ Ramon Trias Fargas, 25-27 (08005 Barcelona)
Notes importants
1. Les persones aspirants han d’acreditar la seva persona mitjançant l’original del DNI o passaport
en vigor o document oficial equivalent.
2. Les persones aspirants hauran de ser-hi a les 10:00h, en l’Edifici Roger de Llúria a efectes de
realitzar la corresponent acreditació personal.
3. Les persones aspirants no podran portar cap tipus de dispositiu mòbil (telèfon, smartwatch,
tauleta, o similar). Si es detecta qualsevol dispositiu, un cop iniciada la prova, la persona
aspirant serà expulsada de l’aula i EXCLOSA automàticament del procés selectiu.

Com arribar:
Metro: Línia 4 Ciutadella-Vila Olímpica
Tram: Línies T4, T5 Wellington i Ciutadella-Vila Olímpica
Bus: V27, V21, H16, 92, 36

SEGONA PROVA
Prova de català. Nivell B2 (obligatòria i eliminatòria)
Data de realització: Dijous, 13 de juny de 2019
Hora prevista d’inici de la prova: 09:30 h
LLOC: Badalona Centre Internacional de Negocis - BCIN
Polígon Les Guixeres - C/ Marcus Porcius, 1 - 08915 Badalona (Barcelona)

Com arribar:
En cotxe: (aparcament de 250 places gratuït)
 C-31, sortida 5 (Badalona Nord Mollet B500) i seguir les indicacions.
 B-20, sortida 22 des de Barcelona (Badalona Est Mollet-Tiana) o sortida 23 des de Mataró
(Badalona Est Mollet-Tiana) i seguir les indicacions.
Bus: Tusgsal B3 parada "Mecànica-Les Guixeres", Tusgsal B25 o B4 parada "Avda. Pomar".
Metro: Línia Metro 2 (lila), parada Pompeu Fabra. Combinar amb autobusos B3, B4 o B25.
Tren: Renfe línia Mataró/Maçanet. Combinar amb autobusos B3, B4 o B25.
Notes importants
1. Les persones aspirants que no han acreditat correctament el nivell de català requerit, d’acord
amb el que estableixen les bases reguladores específiques, podran efectuar aquesta acreditació
documental:
- Fins a set dies naturals previs a la data de realització de la prova. Presentant-la en la Unitat de
Selecció del Departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de Badalona.
- El mateix dia de la prova de coneixements de la llengua catalana, abans de l’hora indicada per
l’inici de la prova, aportant la corresponent fotocòpia.
2. Les persones aspirants han d’acreditar la seva persona mitjançant l’original del DNI o passaport
en vigor o document oficial equivalent.
3. Les persones aspirants han de ser-hi 20 minuts abans de l’inici de la prova, a efectes de realitzar
la corresponent acreditació.
4. Les persones aspirants no podran portar cap tipus de dispositiu mòbil (telèfon, smartwatch,
tauleta, o similar). Si es detecta qualsevol dispositiu, un cop iniciada la prova, la persona
aspirant serà exclosa automàticament del procés selectiu.

TERCERA PROVA
Prova d’aptitud física (obligatòria i eliminatòria)
LLOC: CAR Sant Cugat – Centre d’Alt Rendiment
Av. Alcalde Barnils, 3-5 (08174 Sant Cugat del Vallès)
Data de realització: Dilluns, 17 de juny de 2019
Hora prevista d’inici de les proves:

09:00 h

La forma de realització de les proves físiques es troba detallada en la base 7.3 de les bases
específiques reguladores del procés; i , en tot cas, és obligatori portar roba i calçat esportiu.
Com arribar:
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC): Línia de Barcelona-Sabadell (S2) o la línia BarcelonaUniversitat Autònoma (S6), baixar en estació de Sant Joan.
Notes importants
1. Els aspirants hauran d’acreditar la seva persona mitjançant l’original del DNI o passaport en
vigor o document oficial equivalent.
2. Així mateix, es recorda que les persones aspirants han d’haver aportat el certificat mèdic expedit
com a màxim tres mesos abans de la realització de les mateixes, on ha de constar explícitament

el següent literal: “... que reuneix les condicions físiques necessàries per realitzar els
exercicis de l’Annex 3 de la convocatòria per a la cobertura de places d’agent de la Guàrdia
Urbana de Badalona i que es fa constar que en l’examen de salut previ realitzat, s’ha inclòs
una prova d’esforç què ha valorat l’adaptació cardiorespiratòria de la persona
interessada.”.
3. La no presentació del certificat mèdic amb caràcter previ a l’inici de les proves físiques, o la
presentació d’un certificat mèdic erroni, comportarà l’EXCLUSIÓ AUTOMÀTICA de la
persona aspirant del procés selectiu.
4. El Tribunal podrà determinar realitzar alguna prova relativa a dopatge en el transcurs de les
proves físiques; en el supòsit de donar un resultat positiu en una de les substàncies que
especifica el Comitè Mèdic del Comitè Olímpic Internacional, o el fet de negar-se a la seva
realització seran motiu d’exclusió del procés selectiu.

QUARTA PROVA.
Proves psicotècniques (obligatòria i eliminatòria)
El lloc i les dates i hores i lloc concretes es publicaran en la web en els posteriors dies
d’acord amb la previsió de la institució que realitzarà les proves.

CINQUENA PROVA
Proves mèdiques (obligatòria i eliminatòria)
Les dates i hores concretes es publicaran en la web en els posteriors dies d’acord amb la
previsió de la institució que realitzarà les proves.
La qual cosa es fa pública per al coneixement general.
Badalona, 30 de maig de 2019
La Unitat de Selecció

