
 

 

3/5/2009  CONSEQÜÈNCIES DE LA CRISI ECONÒMICA 

3.035 aspirants opten a només 250 places de guàrdia urbà
• El concurs dels bombers rep 1.693 sol.licituds per ocupar 35 llocs 

EL PERIÓDICO 
BARCELONA 

Els efectes de la crisi econòmica i l'augment de l'atur es noten cada vegada més a Barcelona. Els principals 
indicatius arriben des de múltiples estudis comparatius i balanços estadístics, encara que els baròmetres 
més fiables s'observen a peu de carrer o en situacions habituals del dia a dia. Aquest és el cas de l'última 
convocatòria d'oposicions per treballar a la Guàrdia Urbana i els bombers de Barcelona, ja que s'ha rebut 
una allau de sol.licituds. 
Segons dades de l'ajuntament, 3.035 persones optaran els pròxims mesos a 250 places d'urbà i 1.693 a 
35 de bombers a la capital catalana. Els candidats han passat el primer tall i, després del preceptiu període 
de 10 dies hàbils per presentar al.legacions, iniciaran les oposicions, que consisteixen en proves teòriques 
de coneixements culturals, català i psicotècniques, i una fase pràctica amb proves d'aptitud física i un 
reconeixement mèdic. 
 
AMPLIACIÓ DE LA PLANTILLA 
La convocatòria de la Guàrdia Urbana s'emmarca en el projecte municipal de renovació i ampliació de la 
plantilla. Aquest preveu la convocatòria de 1.000 noves places entre el 2007 i el 2011, de les quals prop 
de 450 es destinaran a cobrir jubilacions i baixes i les 550 restants serviran per incrementar de forma neta 
la xifra d'agents als 10 districtes de la ciutat. D'aquesta manera, la xifra de membres passarà dels 1.300 
de fa dos anys a 1.600 (el 23% més), en una plantilla que, globalment, suma una mica més de 2.600 
funcionaris (la ràtio de guàrdies urbans per nombre de ciutadans a la capital catalana fixa un mínim de 
2.475). 
Els nous reforços van destinats, especialment, a incrementar les dotacions de les patrulles de proximitat 
als barris. L'any passat es va iniciar el desplegament als districtes de Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i Sant 
Martí, i ara s'està completant el procés a Gràcia, Nou Barris i Sant Andreu. 
Segons les últimes dades municipals, l'augment de la dotació s'ha notat, sobretot, en un increment de les 
deteccions d'incidències a l'espai públic (defectes en l'estat de les calçades i les voreres, la senyalització 
viària, la il.luminació i el mobiliari urbà, els semàfors, les fuites d'aigua o la retirada de cotxes 
abandonats). 
Aquests canvis es van concretar, entre el gener i el setembre del 2008, en la presentació d'un 40% més 
de comunicats a Ciutat Vella, en comparació amb el mateix període de l'any anterior; mentre que a Sants-
Montjuïc la diferència va ser del 143% i a Sant Martí --un districte ple d'obres-- del 650%. 
 

PARTICIPACIÓ 

- Compartir   

- ¿Què són aquests serveis?  

EINES 

Sigues el primer a conèixer aquesta noticia amb l'aplicació ÚLTIMA 
HORA 

Rep El PERIODICO al teu correu amb el Butlletí de titulars. 

Rep les alertes per sms al teu móbil. 
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