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Personal – Provisió de llocs de treball - Concursos

CONVOCATÒRIA I BASES CONCURS 1/2018-C Cap de Secció 1. Centres de 
Serveis Socials de Roquetes, Trinitat Nova, Canyelles, Guineueta, Verdum, 
Prosperitat, Porta, Vilapicina i Torre Llobeta, Baix Guinardó i Besós de 
l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona (IMSS).

Atesa la necessitat de proveir 5 llocs de cap de Secció 1, corresponents a les direccions de 

cinc centres de Serveis Socials.

Atesa la voluntat de facilitar a la vegada la mobilitat de les direccions dels Centres de Serveis 

Socials, podent-se presentar aquests tant a les places convocades com a les que de resultes 

dels canvis puguin quedar vacants, resolent els moviments en una mateixa convocatòria per 

un principi d’economia administrativa.

El procés que es convoca preveu, igualment la presentació de personal sempre que reuneixi 

els requisits de la convocatòria, podent optar a un lloc de treball de cap de Secció 1.

D’acord amb l’article 294 del Decret Legislatiu 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 treball mitjançant concurs, amb l’article 22.2 de l’Acord regulador de 

les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona i amb el vigent 

catàleg de llocs de treball d’aquest Ajuntament.

Es convoca la provisió per concurs de mèrits de quatre llocs de treball de Cap de secció 1 de 

la família general (GE) adscrits als Centres de Serveis Socials de Roquetes–Trinitat Nova–

Canyelles, Guineueta–Verdun–Prosperitat, Porta–Vilapicina i Torre Llobeta i Besós de la 

Direcció Territorial de la Direcció de Serveis Socials Bàsics Territorials de l’Institut Municipal 

de Serveis Socials (IMSSB) en els termes continguts en aquesta convocatòria.

1. Classificació del lloc convocat

Denominació: Cap de Secció 1 (50.10.GE.10 segons catàleg vigent)

Àmbit funcional: Comandament

Tipus de lloc: Cap de secció

Vinculació: Funcionària

Subgrup d’accés: A1 i A2

Destinació: Nivell 24

Sistema de provisió: Concurs de mèrits

Classe de lloc: Lloc de promoció
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El lloc de treball objecte de la present convocatòria té jornada ordinària.

1.2. Els 5 llocs que es convoquen i consten a continuació són susceptibles d’adjudicació 

directa:

DISTRICTE Centre Serveis Socials Llocs convocats

Nou Barris Roquetes-Trinitat N-Canyelles 1

Nou Barris Guineueta-Verdun-Prosperitat 1

Nou Barris Porta-Vilapicina i Torre Llobeta 1

Horta-Guinardó Baix Guinardó 1

Sant Marti Besòs 1

1.3. Els 35 llocs de Direcció de centres de serveis socials que es convoquen i consten a 

continuació són susceptibles d'adjudicació per resultes si la persona que ocupa la posició 

actual obté destinació en una altra plaça en aquest mateix concurs:

DISTRICTE Centre Serveis Socials Llocs convocats

Ciutat Vella Barceloneta 1
Ciutat Vella Gòtic 1
Ciutat Vella Raval Nord 1
Ciutat Vella Casc Antic 1
Ciutat Vella Raval Sud (Drassanes) 1
Eixample Sagrada Família 1
Eixample Antiga Esquerra Eixample 1
Eixample Fort Pienc 1
Eixample Sant Antoni 1
Eixample Nova Esquerra Eixample 1
Eixample Dreta Eixample 1
Sants-Montjuïc Poble Sec 1
Sants-Montjuïc Cotxeres de Sants 1
Sants-Montjuïc Numància 1
Sants-Montjuïc La Marina 1
Les Corts Les Corts 1
Les Corts Maternitat-Sant Ramon 1
Sarrià-Sant Gervasi Sarrià 1
Sarrià-Sant Gervasi Sant Gervasi 1
Gràcia Coll-Vallcarca 1
Gràcia Vila de Gràcia 1
Gràcia Camp del Grassot 1
Horta-Guinardó Carmel 1
Horta-Guinardó Horta 1
Horta-Guinardó Vall d'Hebron (Taxonera) 1
Horta-Guinardó Guinardó 1
Nou Barris C. Meridiana-Torre Baró-Vallbona 1
Nou Barris Turó de la Peira-Can Peguera 1
Sant Andreu Garcilaso 1
Sant Andreu Sant Andreu 1
Sant Andreu Franja Besós 1
Sant Marti Clot - Camp de l'Arpa 1
Sant Marti Poblenou 1
Sant Marti El Parc - Vila Olímpica 1
Sant Martí St Martí–Verneda 1
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2. Esquema retributiu

Destinació: 24 (594,64 € mensuals segons catàleg vigent)

Complement específic: 1.091,11€ mensuals segons catàleg vigent

3. Descripció funcional

3.1 Descripció funcional del lloc convocat (Cap de Secció 1 de la família GE)

3.1.1 Missió

Coordinar i supervisar equips especialitzats que es responsabilitzen d’un o més programes i 

processos tècnics d’un servei integrat, d’acord amb les directrius del cap, la normativa 

establerta i les necessitats plantejades per tal de d’aconseguir l’adequat desplegament i 

resolució d’aquests programes i processos en termes d’eficàcia i qualitat.

3.1.2 Funcions

1. Les funcions bàsiques del lloc de treball son:

- Dissenyar i realitzar el desenvolupament de la programació de l‘equip de tècnics i 

professionals en el marc d’actuació fixat i sota les directrius de l‘òrgan superior on esta 

adscrit l’equip o centre prestador de serveis

- Coordinar els recursos humans adscrits al centre o equip, i gestionar els recursos econòmics 

assignats

- Realitzar el seguiment i control de la prestació de serveis

2. Integra totes les activitats o processos que constitueixen una funció o servei complet. 

Habitualment coordina un equip de persones amb perfil tècnic i especialitzat, requerint així 

d’una alta capacitat de comunicació i influència per desenvolupar-lo i motivar-lo i d’un 

coneixement especialitzat de la funció o servei.

3. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de supervisió i disposen de certa llibertat 

d’actuació. La coordinació es duu a terme mitjançant informes de gestió i anàlisi d’indicadors 

o a través de les reunions periòdiques establertes.

4. Les tasques d’aquest lloc de treball es desenvolupen en un marc normatiu o de processos 

estandarditzats.

5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la ciutadania o amb 

personal de la Corporació Municipal per informar-los o assistir-los sobre els procediments, 

serveis i recursos que siguin competència de l’òrgan on presten els seus serveis. De la 

mateixa manera es requereix de la relació amb proveïdors externs i altres operadors per dur 

a terme el control de serveis fruit de contractes, convenis o altres sistemes de col·laboració. 

Poden representar tècnicament a la Corporació Municipal en les relacions amb entitats 

internes i externes.
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6. Aquest lloc de treball requereixen d’un profund coneixement sobre una àmplia varietat de 

procediments i poden contribuir a la seva millora a través de propostes i de la competència 

tècnica d’una llicenciatura, enginyeria o arquitectura superior o mitjana, amb coneixements 

específics en els processos i sistemàtica de treball. El lloc requereix de capacitat de 

coordinació d’equips.

3.2 Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Direcció territorial de Serveis 

socials)

3.2.1. Missió:

Desenvolupar la planificació de les necessitats dels Serveis socials bàsics del districte, la 

direcció dels Centres de serveis socials adscrits, i gestionar i avaluar els serveis programes 

del seu territori en el marc de les coordenades marcades per l’ Ajuntament i d’ acord amb la 

legislació vigent.

3.2.2. Funcions:

- Planificació i seguiment de l’operativa anual i del pressupost assignat al seu territori.

- Direcció de la implementació i avaluació del Pla d’Acció Social del Districte.

- Direcció dels Centres de Serveis Socials (CSS) que tingui assignats.

- Comandament dels Directors dels CSS assignats i potestat de redistribució de persones 

entre aquests centres.

- Valoració i presa de decisions sobre la correcció dels indicadors d’activitat i resultats dels 

centres.

- Seguiment de la implantació de programes de millora.

- Garantia de que el CSS opera amb els recursos humans i tècnics que té assignats.

- Seguiment de resultats del seu territori.

- Impuls dels programes i campanyes definits.

- Participació en reunions amb districtes i entitats externes.

- Articulació de la xarxa de serveis socials del territori en coordinació amb el districte.

- Eventualment, podrà cobrir absències de curta durada dels Directors dels CSS que tingui 

assignats.

4. Requisits de participació

4.1 Fase de mobilitat
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- Portar un mínim d’un any de serveis com a funcionari de carrera o laboral fix de la plantilla 

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

les condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona i no pertànyer a 

les classes de Guàrdia Urbana ni del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament 

(SPEIS).

- Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació obtinguda per concurs, 

llevat que el lloc estigui declarat a extingir.

- Ocupar el lloc de treball de cap de Secció 1 de l’IMSS (antic lloc de treball de Director/a de 

CSS).

4.2 Fase de concurs de mèrits

- Pertànyer al grup A, subgrup A1 (totes les categories) o bé pertànyer del grup A, subgrup 

A2 (totes les categories).

- 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 

treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona i no pertànyer a les classes de 

Guàrdia Urbana ni del Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).

(*) Així mateix, podran participar en la present convocatòria aquells/es treballadors/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 estigui inclosa en les 

declarades funcionarials en el vigent catàleg de llocs de treball d'aquest Ajuntament.

- Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació obtinguda per concurs, 

llevat que el lloc estigui declarat a extingir.

Les persones candidates hauran d’acreditar documentalment el requisit d’estar en possessió 

del certificat C1 de nivell de suficiència de llengua catalana (antic nivell C) o superior de la 

Direcció General de Política Lingüística, o equivalent. Restaran exempts d’acreditar els 

coneixements de la llengua catalana en la convocatòria, Les persones candidates que es 

troben en una de les situacions que s’indiquen a continuació i així ho indiquin expressament a 

l’apartat corresponent de la sol·licitud:

- Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir l’Ajuntament de 

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

- Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel Departament 

d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els certificats de referència de la Direcció 

General de Política Lingüística d’acord amb el nivell exigit a la convocatòria.

- Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de concurs específic o de 

lliure designació en la mateixa Administració, en què hi hagués establerta una prova de català 

del mateix nivell o superior.
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Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran de realitzar 

una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell requerit (certificat C1). La 

no superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés.

En cap cas no hi podran prendre part el personal funcionari o laboral fix que estigui en 

suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a conseqüència d'un expedient 

disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. Tampoc no hi poden prendre part els 

funcionaris en situació diferent de servei actiu que no hagin romàs el temps mínim exigit per 

reingressar al servei actiu.

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

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

a la data de la presa de possessió.

5. Mèrits valorats

5.1 Fase de mobilitat

Mèrits

- L'antiguitat de serveis prestats com a funcionari de carrera o laboral fix en el lloc de treball 

de Cap de Secció 1 de l’IMSS (antic lloc de treball de Director/a de CSS), d’acord amb la 

distribució següent:

-Per any complert de servei: 1 punt.

- Per mes (30 dies) complert de servei: 0,08 punts.

En el supòsit d’empat en el còmput total dels mèrits i que la sol·licitud sigui per la mateixa 

plaça, el desempat és dirimirà a favor de la persona amb més antiguitat com a Cap de Secció 

1 en el CSS on estigui adscrit en el moment de fer la sol·licitud. Si persisteix l’empat, 

guanyaria la persona amb més antiguitat en seva categoria actual. Si tot i així encara es 

manté l’empat, el següent criteri de desempat serà l’antiguitat global a l’Ajuntament de 

Barcelona. Finalment, si els anteriors criteris no resolen l’empat, aquest es dirimirà en favor 

de la persona de major edat.

5.2 Fase de Concurs de mèrits

Mèrits comuns

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

treball a l’Ajuntament de Barcelona, es valorarà l’antiguitat (fins a 1 punt), el grau personal 

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

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

Mèrits complementaris

1. Experiència professional fins a 6 punts, segons el barem següent:
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- Per l’experiència com a tècnic/a superior i/o mitjà/na en l’àmbit de serveis socials , fins a 3 

punts.

- Per experiència en gestió de Centres de Serveis Personals, fins a 1 punt.

- Per experiència en comandament de personal, fins a 2 punts.

2. Altres mèrits que tinguin relació amb el lloc de treball, fins a 1 punt.

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

per a la realització d’una prova o supòsit pràctic relacionat amb les funcions pròpies del lloc 

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

realitzar-se, aquesta prova tindrà caràcter obligatori.

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

les funcions del lloc de treball.

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 

treball de Cap de Secció 1 de la família professional General d’acord amb el Sistema 

d’Ordenació Municipal (SOM): Compromís professional, Treball en equip, Orientació al servei 

públic, Pensament analític, Flexibilitat i obertura al canvi, Autoconfiança, Empatia, Lideratge i 

desenvolupament i Direcció de persones.

L’exercici consistirà, com a mínim, en una entrevista individual, tot i que la Junta de Valoració 

podrà utilitzar altres sistemes d’avaluació complementaris.

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

Puntuació mínima

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

- Si no es realitza l’exercici o supòsit pràctic la puntuació mínima és de 9 punts.

5. Desenvolupament del concurs i adjudicació de llocs de treball

5.1 Finalitzada la fase de mobilitat, la proposta de destinació recaurà en aquelles persones 

candidates que obtinguin la millor puntuació d’acord amb els criteris i barem de mèrits 

establerts al punt 5.1 d'aquesta convocatòria, i d'acord amb l'ordre de preferència que hagi 

manifestat el /la concursant .

5.2 Finalitzada la fase de concurs de mèrits, la proposta de destinació als llocs que hagin 

quedat vacants un cop tancada la fase de mobilitat, recaurà en aquells candidats que 

obtinguin la millor puntuació d’acord amb els criteris i barem de mèrits establerts al punt 5.2 

d'aquesta convocatòria i tenint en consideració l'ordre de preferència que hagi manifestat el 

/la concursant.

5.3 Un cop assignats els llocs de treball, la Comissió de Valoració publicarà la proposta de 

resolució del concurs, a fi i efecte que els interessats hi puguin formular les observacions o les 
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reclamacions que considerin pertinents en el termini dels 10 dies hàbils a comptar de 

l'endemà de la data de publicació d'aquesta proposta.

5.4 Transcorregut el termini que estableix l'apartat anterior, es resoldrà aquesta convocatòria 

per resolució de l'òrgan convocant, i es publicarà a la Gaseta Municipal la qual cosa servirà de 

notificació als interessats.

6. Junta de valoració

President:

- Sr. Jordi Sánchez Masip, gerent de l’IMSSB o persona en qui delegui.

Vocals:

- Sra. Anna M de Palau Rovira, Direcció de Serveis bàsics Territorials o persona en qui 

delegui.

- Sra. Francesc Martínez Lizán, cap de Departament de Recursos Humans o persona en qui 

delegui

- Sra. Nuria Baniandrés Viyuela, Direcció Territorial de Serveis Socials Nou Barris, o persona 

en qui delegui.

- Sra. Montserrat Colás Giménez, Direcció Territorial de Serveis Socials Besós, o persona en 

qui delegui.

Secretària:

- Míriam Iglesias Galdaba, tècnica de Recursos Humans de l’IMSS o persona en qui delegui.

Representant de la Junta de Personal o del Comitè d’Empresa.

7. Presentació de sol·licituds

Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud al Registre General o a 

qualsevol dels registres desconcentrats de l’Ajuntament, fent servir necessàriament el model 

de sol·licitud i currículum vitae normalitzat que es poden descarregar des del portal 

informatiu de CONCURSOS de l’apartat de “Recursos Humans” de la Intranet Municipal. La 

instància ha d’anar adreçada a l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona (C/ 

València 344, 2a planta).

El termini de presentació d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir 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'exactitud de la seva 

sol·licitud i les dades que hi consten.
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8. Llista de persones admeses i excloses

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Recursos Humans de 

l’Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona publicarà a la intranet municipal la llista de 

persones admeses i excloses al procés, indicant també si la persona aspirant està exempta de 

realitzar la prova de llengua catalana.

9. Presa de possessió

El personal funcionari de carrera o laboral fix de l’ens convocant que hagi obtingut nova 

destinació cessarà en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a partir de 

l'endemà de la publicació de la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. La presa de 

possessió en la nova destinació es durà a terme a l'endemà del cessament.

Quan la resolució de la convocatòria comporti el reingrés al servei actiu en la categoria 

objecte de la convocatòria, 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 dels seus organismes 

autònoms o ens instrumentals diferents del convocant, la seva presa de possessió es durà a 

terme a partir 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 primer dia hàbil del segon mes comptat des de la 

publicació de l’esmentada Gaseta.

La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra destinació 

definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període de temps, per 

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

excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan convocant.

Les persones candidates que hagin superat la puntuació mínima però que no hagin aconseguit 

lloc, passaran a formar part d’una llista de candidats/es als quals se’ls hi podrà proposar 

ocupar, en adscripció provisional, futures vacants de Cap de Secció 1 de la família General 

(GE) adscrits als Centre de Serveis Socials.

10. Recursos

Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de 

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

la data de la seva publicació o bé recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos 

des de l'endemà de la seva publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració que decideixen directament o 

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

procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i interessos legítims, les 
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persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la Regidoria de Presidència en 

el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva notificació o publicació.

Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració no inclosos en el punt anterior, al llarg del 

procés, les persones aspirants poden formular totes les al·legacions que estimin pertinents.

25 d’Abril del 2018 CSV: 38b8-3755-ef94-1481


	GM_2018_15819

