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16 OPOSITORS ES QUEIXEN A LA SÍNDICA PER L’ALT 

NIVELL EXIGIT EN UNES PROVES D’OFIMÀTICA PER A 

COBRIR  68 PLACES D’AUXILIAR ADMINISTRATIU 

 
Els reclamants consideren que les preguntes formulades no es corresponien amb el 

“nivell d’usuari” que figurava en les bases de la convocatòria   

 

Sis mesos després de rebre la majoria de queixes per les darreres oposicions de la 

Guàrdia Urbana, 262 en total, l’Ajuntament encara no ha respost a la defensora     

 

La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, va rebre a finals de 2013 16 

queixes d’opositors a cobrir 68 places d’auxiliar administratiu general a l’Ajuntament. Tots 

els reclamants es mostren disconformes amb l’alt nivell exigit en la prova d’ofimàtica, de 

caràcter obligatori i eliminatori, i consideren que el contingut de l’examen no es correspon 

amb  el “nivell d’usuari” que figurava en les bases de la convocatòria. 

 

Algunes de les persones que s’ha dirigit a la síndica diuen que disposen del certificat 

ACTIC, que atorga la Generalitat de Catalunya per acreditar un nivell mig en 

competències en tecnologia de la informació i la comunicació, i sostenen que les 

preguntes formulades, un qüestionari tipus test, no s’adequaven tampoc a les tasques a 

desenvolupar d’acord amb el que les normatives d’aplicació preveuen a un auxiliar 

administratiu. Entre les qüestions que els van plantejar a l’examen i que els reclamants 

consideren que no eren de nivell d’usuari hi figuraven rastrejar precedents d’Excel, 

realització de macros i inserir hipervincles. 

 

Vilà ha admès a tràmit totes les reclamacions i ha fet arribar una petició a la Gerència de 

Recursos Humans perquè li informi que s’entén per “nivell d’usuari”, si aquest concepte 

ofereix suficient informació sobre quins han de ser els coneixements que han de tenir els 

candidats per a superar la proves, i de quina forma es pot constatar que el contingut de 

l’examen es corresponia inequívocament al nivell que es feia constar en les bases. 
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Tot i que per diferents motius, aquest és el segon procés de selecció obert per 

l’Ajuntament de Barcelona del qual la defensora va rebre queixes l’any 2013. Des de el 

passat juliol, Vilà ha atès 262 reclamacions relacionades amb la convocatòria a 113 

places d’agent de la Guàrdia Urbana. La major part de les denúncies es van rebre a 

principis de juliol i, sis mesos després, la síndica encara espera que l’Ajuntament li faciliti 

la informació per a poder emetre un dictamen i donar resposta a la majoria de ciutadans 

que li han adreçat una queixa. El Reglament de la Sindicatura, aprovat pel Consell 

Plenari, estableix un termini de 15 dies per respondre a la defensora. 

 

La major part de les queixes per les oposicions de la Guàrdia Urbana són per presumptes 

irregularitats produïdes durant el primer examen de l’oposició: vigilància insuficient (el que 

va suposar algunes pràctiques il·lícites per part d’alguns aspirants com l’ús de telèfons 

mòbils per copiar, segons els reclamants), defectes organitzatius deficients (llargues cues 

en el moment d’entregar els exàmens, permissivitat amb l’hora d’entrada i sortida de les 

aules, poder sortir de l’aula abans d’acabar la prova), no respectar les bases de la 

convocatòria (canvi d’ordre de la prova psicotècnica i cultural, i sobre el contingut dels 

exàmens), i que els opositors haguessin d’identificar-se amb nom, cognoms i DNI en el full 

d’examen. 

 

En la seva petició d’informe a l’Ajuntament, en aquesta cas a la primera tinència 

d’alcaldia, la síndica va preguntar quina ha estat la conclusió de la investigació iniciada 

per l’Ajuntament per aclarir els fets denunciats, les ràtios de vigilants per aula i si aquestes 

s’ajustaven als estàndards necessaris per a garantir que les proves es realitzen amb 

plena garantia. Vilà també va demanar si es va plantejar la possibilitat d’haver disposat 

d’inhibidors de mòbils, i els procediments emprats per tal de garantir l’anonimat de les 

persones que es presenten, front al tribunal qualificador i a tercers. 

 

  

 


