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LA SÍNDICA TROBA A FALTAR UNA INVESTIGACIÓ MÉS 

PROFUNDA SOBRE LES IRREGULARITATS EN LES 

OPOSICIONS A LA GUARDIA URBANA DE 2013 

 
Vilà creu que l’Ajuntament s’hagués tingut que pronunciar sobre tots els elements 

que van influir en la decisió de repetir les proves amb la finalitat de determinar la 

seva racionalitat, objectivitat i proporcionalitat  

 

La defensora ha trobat també a faltar una valoració dels perjudicis que va ocasionar 

la decisió municipal a molts dels aspirants que havien actuat de forma diligent i 

responsable, així com del cost econòmic en què es va traduir la decisió 

 

El consistori ha tardat més d’un any a respondre a la síndica i la informació que 

s’ha rebut  era escassa per portar a terme la tasca supervisora  

 
La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha trobat a faltar una 

investigació més profunda per part de l’Ajuntament a l’hora de prendre la decisió de 

repetir, a mitjan de l’any passat, algunes de les proves de les oposicions per accedir a  la 

Guàrdia Urbana arran de les denuncies d’irregularitats per part d’un important nombre 

d’aspirants.  

 

Vilà ha conclòs que es pot deduir que es van produir irregularitats i errors organitzatius, 

però ha trobat a faltar una anàlisi que hagués aclarit l’abast dels fets que es denunciaven i 

s’hagués pronunciat sobre tots els elements que van influir en la decisió presa amb la 

finalitat de determinar la seva racionalitat, objectivitat i proporcionalitat. 

 

També considera necessari que s’hagués fet una valoració dels perjudicis que va 

ocasionar la decisió municipal a molts dels aspirants que havien actuat de forma diligent i 

responsable, així com del cost econòmic en què es va traduir la decisió: el lloguer d’aules i 

les retribucions al personal que va participar en l’organització de les proves.   
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Aquestes són les principals conclusions d’un informe tancat, el passat 24 d’octubre, un 

any i tres mesos després dels fets i de rebre 201 queixes d’aspirants a policies locals. I el 

motiu no és altre que fins l’1 d’octubre de 2014 no es va rebre l’informe municipal. 

 

A més, l’Ajuntament ha facilitat molt poca informació a la síndica per portar a terme la 

seva tasca supervisora i no ha pogut valorar si les irregularitats van ser prou rellevants per 

afectar la legitimitat del procés i invalidar la prova recorreguda pels aspirants. 

 


