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Personal – Provisió de llocs de t reball - Concursos

BASES I  CONVOCATÒRI A qu e h an  de r eg i r  e l  Con cu r s n ú m . 9 / 2 0 1 9 -E 
ADMI NI STRATI U/ VA ESPECI ALI STA. Depar t am en t  de Recu r sos Hu m an s de 
la  Di r ecció  de Recu r sos i  Ser v e is Gen er a ls. Ger èn cia de l ' I n st i t u t  Mu n icipa l  
d 'Edu cació  de Bar celon a. 

CONVOCATÒRI A per a la provisió definit iva per concurs de mèrits d’un lloc de t reball 

d’ADMI NI STRATI U/ VA ESPECI ALI STA adscr it  al Departament  de Recursos Humans de la 

Direcció de Recursos i Serveis Generals de la Gerència de l’I nst itut  Municipal d’Educació de 

Barcelona.

D’acord amb l’art icle 294 del Decret  Legislat iu 2/ 2003, de 28 d’abril,  pel que es va aprovar el 

Text  refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb les bases marc que regulen 

la provisió de llocs de t reball m it jançant  concurs, amb l’art icle 21.2 de l’Acord regulador de 

les condicions de t reball dels empleats públics de l’Ajuntament  de Barcelona i amb la vigent  

relació de llocs de t reball d’aquest  Ajuntament .

Es convoca la provisió per concurs de mèrits d’un lloc de t reball ADMI NI STRATI U/ VA 

ESPECI ALI STA, adscr it  al Departament  de Recursos Humans de la Direcció de Recursos i 

Serveis Generals de la Gerència de l’I nst itut  Municipal d’Educació de Barcelona.

Aquestes bases contemplen, pel que fa referència a la perspect iva de gènere, allò que disposa 

l’Ajuntament  de Barcelona en el Pla d’I gualtat  d’Oportunitats pel període 2015-2019 en quant  

a la promoció d’una presència equilibrada de dones i homes en els diferents col·lect ius 

professionals municipals. 

1. Característ iques, funcions i esquema ret r ibut iu del lloc convocat  

Les característ iques, funcions i esquema ret r ibut iu són els que s’indiquen a la fit xa que consta 

com a annex 1.

Les taules ret r ibut ives es poden consultar a la I nt ranet  Municipal dins l'àrea de l’Oficina 

d’atenció al personal >  relació de llocs de t reball >  taules ret r ibut ives

o en el següent  enllaç:

taules ret ribut ives

2. Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit  el lloc (Departament  de Recursos 

Humans)

2.1 Missió:

- Administ rar i gest ionar els recursos humans de l’I MEB.

2.2 Funcions:
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- Gest ió econòmica del personal:  Elaboració de la proposta de Capítol 1 del pressupost  

de l’I nst itut ,  així com el seu cont rol i seguiment  mensual. Elaboració de la nòmina 

mensual:  variacions, càlcul, comptabilit zació.

- Aplicació dels diversos convenis col·lect ius existents,  de les disposicions de la 

Generalitat  i de l’Ajuntament  i de la normat iva fiscal i en matèria de seguretat  social 

que s’escaigui.

- Gest ió administ rat iva del personal:  Formulació de propostes i t ramitació 

administ rat iva relat ives a la gest ió de personal, cont rol i seguiment  de la disciplina 

laboral, t ramitació i gest ió d’altes i baixes, subst itucions.

- Anàlisi de necessitats i formulació de propostes sobre provisió de llocs de t reball 

singularit zats. Execució de procediments en matèr ia de selecció per al personal de 

l’I MEB, (oferta pública, promoció interna, borses de t reball, concursos) . Formació i 

racionalit zació dels recursos humans assignats. Propostes de cont ractació.

- I ntervenció directa i cont inuada en matèria de relacions laborals, propostes i 

negociacions de conveni,  negociació d’oferta pública, informació sobre els 

procediments de selecció i promoció gest ionats, i en general totes les relacions 

ordinàries amb la Comissió de seguiment  de l’acord de condicions de t reball de 

l’I MEB.

- Donar compliment  a la normat iva vigent  sobre Prevenció de r iscos i salut  laboral (Llei 

31/ 1995) , i al Decret  d’Alcaldia del 14 de gener de 2009 que estableix la creació d’un 

servei de prevenció propi amb l’object iu de fomentar la cultura de la prevenció a tota 

l’organització municipal.

- Definir  i proposar normat ives internes sobre personal en les matèr ies assignades al 

seu àmbit  de competències.

3. Requisits de part icipació

- Pertànyer al grup, subgrup i categories indicats a la fit xa que consta a l’annex 1.

- Portar un mínim d’un any  de serveis com a funcionari/ a de carrera ( * )  de l’Ajuntament  de 

Barcelona i/ o dels organismes autònoms adherits a l’Acord regulador de les condicions de 

t reball dels empleats públics de l’Ajuntament  de Barcelona, i no pertànyer a les classes 

de Guàrdia Urbana ni del Servei de Prevenció i Ext inció d’I ncendis i Salvament (SPEI S) .

( * )  Així mateix,  podran part icipar en la present  convocatòr ia aquells/ es t reballadors/ res 

de l’Ajuntament  de Barcelona en règim laboral fix del mateix grup, subgrups i categories 

establerts en aquesta convocatòria sempre i quan la seva categoria est igui inclosa en les 

declarades funcionarials en la v igent  relació de llocs de t reball d'aquest  Ajuntament .  

- Haver t ranscorregut  un mínim de dos anys des de l'últ ima dest inació obt inguda per 

concurs, llevat  que el lloc est igui declarat  a ext ingir.

- El personal candidat  haurà d’acreditar documentalment  el requisit  d’estar en possessió 

del cert ificat  de nivell de suficiència de català C1 (ant ic C)  o superior de la Direcció 

General de Polít ica Lingüíst ica o equivalent . Restaran exempts d'acreditar els 

coneixements de llengua catalana en la convocatòria, les persones candidates que es 
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t roben en una de les situacions que s' indiquen a cont inuació i així ho indiquin 

expressament  a l'apartat  corresponent  de la sol·licitud:

- Haver part icipat  i obt ingut  plaça en un procés select iu per accedir  a l'Ajuntament  de 

Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o exercici del mateix nivell o 

superior.

- Disposar dels t ítols de l’ensenyament  reglat  no universitari expedits pel Departament  

d’Ensenyament  d’acord amb les equivalències amb  els cert ificats de referència de la 

Direcció General de Polít ica Lingüíst ica d’acord amb el nivell exigit   a la convocatòria.

- Haver part icipat  i obt ingut  dest inació en convocatòries anteriors de concurs específic 

o de lliure designació en la mateixa Administ ració, en què hi hagués establerta una 

prova de català del mateix nivell o superior.

Les persones candidates que no acredit in adequadament  aquest  requisit , hauran de 

realit zar una prova de coneixements de llengua catalana equivalent  al nivell requerit  

(C1) .  La no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés. 

En cap cas no hi poden prendre part  el personal funcionari o laboral fix que est igui en 

suspensió d'ocupació ni els t raslladats de llocs de t reball com a conseqüència d'un expedient  

disciplinar i, mentre durin els efectes corresponents. Tampoc no hi poden prendre part  el

personal funcionari en situació diferent  de servei act iu que no hagin romàs el temps mínim 

exigit  per reingressar al servei act iu.

Els requisits de part icipació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en què finalitzi 

el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta convocatòr ia i s'han de complir 

a la  data de la presa de possessió.

4. Mèrits valorats

Mèrits Comuns

De conformitat  amb les bases marc d’aplicació a tots els concursos de provisió de llocs de 

t reball a l’Ajuntament  de Barcelona, es valorarà l’ant iguitat  ( fins a 1 punt ) ,  el grau personal 

consolidat  ( fins a 1 punt ) , el nivell del lloc de t reball des del qual es concursa ( fins a 1 punt )  i 

els cursos de formació i perfeccionament  realitzats ( fins a 2 punts) .

Mèrits Complementar is

1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent :

- Experiència en processos d’elaboració de nòmina a l’Ajuntament  de Barcelona o a 

organismes adherits al seu acord de condicions de t reball,  fins a 2 punts.

- Experiència en gest ió i explotació d’aplicacions i programes informàt ics de suport  com 

SAP-RH, SI LTRA, Excel,  ent re d’alt res, per al desenvolupament  de les funcions del 

lloc de t reball,  fins a 2 punts.

- Experiència en la gest ió econòmica i administ rat iva de les cot itzacions i pagaments 

de la Seguretat  Social i MUFACE, fins a 2 punts.
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2. Alt res mèrits que t inguin relació amb el lloc de t reball,  fins a 1 punt .

3. Exercici o supòsit  pràct ic:  La Junta de valoració podrà convocar les persones candidates 

per a la realit zació d’una prova o supòsit  pràct ic relacionat  amb les funcions pròpies del 

lloc dins de l’òrgan al qual està adscr it ,  valorant -se fins a un màxim de 5 punts. En cas de 

realit zar-se, aquesta prova t indrà caràcter obligator i.

4. Valoració de les competències professionals requerides per a l’òpt im desenvolupament  de 

les funcions vinculades al lloc de t reball. 

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir la puntuació 

mínima del concurs per a l’avaluació de les competències professionals definides per al lloc de 

t reball d’Administ rat iu/ va especialista d’acord amb la vigent  relació de llocs de t reball,  que 

s’indiquen a la fit xa que consta com a annex 1.

L’exercici consist irà com a mínim en una entrevista indiv idual, tot  i que si es considera 

necessari, la Junta de Valoració podrà ut ilitzar alt res sistemes d’avaluació complementar is.

L’exercici serà valorat  fins a un màxim de 6 punts.

Puntuació mínima

- Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació mínima és d’11,5 punts.

- Si no s'avalua l’apartat  3 (exercici o supòsit  pràct ic) , la puntuació mínima és de 9 punts.

5. Junta de valoració

President / a:  

- Sra. Teresa Salvadó Aparicio,  Directora de Recursos i Serveis Generals de l’I MEB, o 
persona en qui delegui.

Vocals:

- Sra. Antònia Cañellas Majoral,  Cap del departament  de Recursos Humans de l’I MEB, o 

persona en qui delegui.

- Sra. Elena Mendía García, tècnica del departament  de Recursos Humans de l’I MEB, o 

persona en qui delegui.

- Sra. Ana García Cachafeiro, Cap Departament  Jurídic i Secretar ia Delegada de l’I MEB, o 
persona en qui delegui.

Secretàr ia:

- Sra. Pilar Vallejo Pérez, tècnica del departament  de Recursos Humans de l’I MEB, o 

persona en qui delegui
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Representant  de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa

6. Presentació de sol·licituds 

Les persones interessades podran presentar instància, acompanyada de “currículum vitae” ,  

degudament  documentat , al Regist re de l’I nst itut  Municipal d’Educació de Barcelona (Plaça 

Espanya, 5) .

També es podrà presentar la sol·licitud al Regist re General o a qualsevol dels regist res 

desconcent rats de l’Ajuntament , fent  servir  necessàriament  el model de sol·licitud normalit zat  

que es pot descarregar a la I nt ranet  Municipal dins l'àrea de Promoció i Provisió >  Concurs.

En ambdós mit jans de presentació de sol·licituds el termini de presentació d’instàncies és de 

15 dies hàbils a comptar a part ir  del dia següent  a la publicació de les bases del concurs a la 

Gaseta Municipal.

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exact itud de la seva 

sol·licitud i les dades que hi consten. 

7. Llista de persones admeses i excloses

Finalit zat  el termini de presentació de sol·licituds, el Departament  de Recursos Humans de 

l’I MEB publicarà a la int ranet  municipal la llista de persones admeses i excloses al procés, 

indicant  també si la persona aspirant  està exempta de realit zar la prova de llengua catalana.

8. Presa de possessió

El personal funcionari i laboral fix de l’ens convocant  que hagi obt ingut  nova dest inació 

cessarà en el lloc de t reball que ocupa en un màxim de 10 dies a part ir  de l'endemà de la 

publicació de la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. La presa de possessió en la nova 

dest inació es durà a terme a l'endemà del cessament .

Quan la resolució de la convocatòr ia comport i el reingrés al servei act iu en la categoria 

objecte de la convocatòr ia, la presa de possessió es durà a terme el segon dia hàbil següent  a 

la data de la publicació de la resolució del concurs a la Gaseta Municipal.

En el cas del personal provinent  de l’Ajuntament  de Barcelona o d’un organisme autònom o 

ens inst rumental diferent  del convocant , la seva presa de possessió es durà a t erme a part ir 

del primer dia hàbil del mes següent  a la publicació de la resolució del concurs a la Gaseta 

Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta Municipal del mes, la 

presa de possessió es diferirà al pr imer dia hàbil del segon mes comptat  des de la publicació 

de l’esmentada Gaseta.

La dest inació adjudicada és irrenunciable, llevat  que s'hagi obt ingut  una alt ra dest inació 

definit iva mit jançant  una convocatòr ia pública feta en el mateix període de temps, per 

incapacitat  sobrevinguda, per passar a una situació diferent  a la d'act iu o per causes 

excepcionals degudament  just ificades i apreciades per l'òrgan convocant . 
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9. Recursos

Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs potestat iu de 

reposició davant  la Regidor ia de Presidència en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de 

la data de la seva publicació o bé recurs contenciós administ rat iu en el termini de dos mesos 

des de l'endemà de la seva publicació davant  la jur isdicció contenciós administ rat iva.

Contra els actes de t ràmit  de la Junta de Valoració que decideixen directament  o 

indirectament  el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat  de cont inuar en el 

procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i interessos legít ims, les 

persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant  la Regidor ia de Presidència en 

el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva not ificació o publicació.

Contra els actes de t ràmit  de la Junta de Valoració no inclosos en el punt  anter ior, al llarg del 

procés, les persones aspirants poden formular totes les al·legacions que est im in pert inents.
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