
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

ALTRES ORGANISMES

INSTITUT MUNICIPAL D'INFORMÀTICA DE BARCELONA

ANUNCI sobre modificació de la base 1, identificació de la convocatòria, de la base 3.3, requisits de
participació, i de la base 10.1 i 10.2, resultat del procés, de les bases reguladores per a l'ampliació de la
borsa de la categoria de tècnic/a mitjà/ana d'informàtica.

Vist l'Acord del Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona de data 28 de setembre mitjançant el qual
s'aprova les modificacions de la relació de categories professionals que conformen la plantilla del personal de
l'Ajuntament de Barcelona, com a resultat de l'aprovació per part del Plenari Municipal de l'Acord de Condicions
de Treball 2017-2020. pel que fa a les categories professionals considerades funcionarials, i que comporta la
consideració de la categoria professional de Tècnic/a Mitjà/na d'Informàtica com a funcionarial

El Gerent de l'Institut Municipal d'Informàtica, en ús de les facultats atribuïdes en l'article 12 dels vigents
Estatuts, en data 23 d'octubre de 2018 ha dictat la següent resolució :

 

MODIFICAR les bases 1. Identificació de la convocatòria, la base 3.3, de la base 3. Requisits de participació i
les bases 10.1 i 10.2 de la base 10. Resultat del procés, de les bases reguladores de la convocatòria per a
l'ampliació de la borsa de la categoria de Tècnic/a Mitjà/na d'Informàtica de l'Institut Municipal d'Informàtica,
aprovades el 10 de maig de 2018 i publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, Núm. 7704 de 12
de setembre de 2018 en el sentit de :

 

Base 1. Identificació de la convocatòria

On diu :

“Tipus de contractació : Laboral “

Ha de dir :

“Tipus de contractació : Funcionarial i/o laboral”.

 

Base 3.3 de la Base 3. Requisits de participació

On diu :

3.3. Tenir la nacionalitat espanyola o la d'altres estats membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en
virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure
circulació de treballadors/es. D'acord amb allò, establert a l'article 57.4 del Reial decret Legislatiu 5/2015, de
30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i, per tractar-se
d'una relació de caràcter laboral i no funcionarial, es podran presentar a aquesta convocatòria els estrangers
amb residència legal a Espanya.

Ha de dir :

3.3. Tenir la nacionalitat espanyola o la d'altres estats membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en
virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure
circulació de treballadors/es.

 

Base 10.1 de la Base 10. Resultat del procés i ampliació de la borsa.

On diu :
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10.1. De conformitat amb l'article 27 de l'Acord Regulador de les condicions de treball dels empleats públics de
l'Ajuntament de Barcelona, a partir d'aquesta convocatòria l'IMI farà pública al web de l'Ajuntament
(http://ajuntament.barcelona.cat), la relació de personal que integrarà la borsa de treball en la categoria de
Tècnic/a Mitjà/na d'Informàtica, amb l'objectiu de realitzar possibles nomenaments d'interinatge.

El personal resultant d'aquest procés de selecció, s'incorporarà al final de la borsa ja existent a l'IMI per ordre
de puntuació i seran cridats per a la seva contractació a continuació dels aspirants que ja formen part de la
borsa actualment.

Ha de dir :

10.1. De conformitat amb l'article 27 de l'Acord Regulador de les condicions de treball dels empleats públics de
l'Ajuntament de Barcelona, a partir d'aquesta convocatòria l'IMI farà pública al web de l'Ajuntament
(http://ajuntament.barcelona.cat), la relació de personal que integrarà la borsa de treball en la categoria de
Tècnica Mitjà/na d'Informàtica, amb l'objectiu de realitzar contractacions laborals de durada
determinada/nomenaments d'interinatge.

El personal resultant d'aquest procés de selecció, s'incorporarà al final de la borsa ja existent a l'IMI per ordre
de puntuació i seran cridats per a la seva contractació/nomenament a continuació dels aspirants que ja formen
part de la borsa actualment

 

Base 10.2 de la base 10. Resultat del procés i ampliació de la Borsa de Treball.

On diu :

10.2. Acreditació dels requisits. Les persones aspirants seleccionades per formar part d'aquesta borsa hauran
d'acreditar documentalment, abans de ser contractades, la totalitat dels requisits assenyalats a la base 3
d'aquesta convocatòria, mitjançant la presentació dels documents i certificacions originals. La formalització del
contracte restarà condicionada a l'acompliment de la totalitat dels requisits formals de la convocatòria. Tota la
documentació que es presenti en llengua estrangera haurà d'anar acompanyada de la corresponent traducció
jurada.

Ha de dir :

10.2. Acreditació dels requisits. Les persones aspirants seleccionades per formar part d'aquesta borsa hauran
d'acreditar documentalment, abans de ser contractades/nomenades, la totalitat dels requisits assenyalats a la
base 3 d'aquesta convocatòria, mitjançant la presentació dels documents i certificacions originals. La
formalització del contracte/nomenament restarà condicionada a l'acompliment de la totalitat dels requisits
formals de la convocatòria. Tota la documentació que es presenti en llengua estrangera haurà d'anar
acompanyada de la corresponent traducció jurada.

 

PUBLICAR l'Anunci sobre la modificació d'aquestes bases en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

OBRIR un nou termini de presentació de sol·licituds durant 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la
publicació d'aquest Anunci al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Els aspirants que van presentar la
seva sol·licitud en el termini del 13 de setembre al 2 d'octubre no hauran de tornar a presentar-la.

Contra aquesta Resolució, d'acord amb el què estableix la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, de Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en concordança amb el Decret d'Alcaldia del 9 de
novembre de 2015 de delegació de competències en la Regidoria de Presidència, les persones interessades
podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori, en el termini
d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, o
directament recurs contenciós administratiu davant els Jutjats del Contenciós Administratiu en el termini de dos
mesos a comptar de l'endemà de la publicació de la Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Igualment, les persones interessades podran interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a
la defensa dels seus interessos.

 

Barcelona, 24 d'octubre de 2018
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Natividad Roman Páez

Secretària delegada

 

(18.299.063)
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