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LA SÍNDICA CONCLOU QUE LES PRESUMPTES 

IRREGULARITATS DENUNCIADES EN LES OPOSICIONS 

A BOMBERS NO INVALIDEN EL PROCÉS SELECTIU 

 
Vilà ha supervisat una queixa col·lectiva presentada per 141 persones i creu que els 

errors detectats no són rellevants i que només hagués calgut més concreció en les 

bases de la convocatòria 

  

La defensora ha recomanat l’Ajuntament de Barcelona que, de cara a futurs 

processos selectius, les bases siguin molt clares i transparents i fixin tots els 

paràmetres i criteris d’avaluació 

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha conclòs que les 

presumptes irregularitats denunciades per un ampli grup d’aspirants al cos de bombers de 

l’Ajuntament no són rellevants i en cap cas invaliden el procés selectiu que s’està 

desenvolupant per a cobrir 60 places de bomber. Aquesta és la principal conclusió de 

l’informe elaborat per la defensora després de supervisar una queixa col·lectiva 

presentada, el passat 16 d’octubre, per 141 aspirants. 

 

Entre les presumptes irregularitats que els opositors i les opositores van plantejar a la 

síndica hi figurava que, en les bases de la convocatòria, únicament es feia referència a la 

realització d’una prova pràctica i que, en canvi, es van trobar que van haver de resoldre 

proves teòriques. 

  

Vilà ha dit que l’actuació municipal ha estat ajustada a dret en tant que els responsables 

del procés selectiu han analitzat i han donat resposta a cadascuna de les situacions 

exposades pels aspirants. La síndica valora positivament el treball fet pel Tribunal, i 

només creu que hagués calgut més concreció en les bases que regien la convocatòria 

pública, concretament pel que fa a la subproves del supòsit pràctic d’electricitat. 

 

Així, fins que no van ser informats uns moments abans de l’examen, els aspirants 

desconeixien els exercicis que incloïa el supòsit pràctic, així com les valoracions que se’ls 
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hi atribuïa a cadascun d’ells. A més, el fet d’haver de respondre un qüestionari els va 

induir a qualificar la prova com a teòrica, tot i que el seu contingut versava sobre 

qüestions merament pràctiques. 

 

Amb tot, la síndica creu que aquests errors en cap cas invaliden el procés selectiu, però 

ha recomanat l’Ajuntament de Barcelona que, de cara a futurs processos selectius, les 

bases siguin molt clares i transparents i fixin tots els paràmetres i criteris d’avaluació, ja 

que es tracta d’elements objectius i reglats en els quals no hi ha de cabre cap apreciació 

discrecional. 

 

 

    


