
ANUNCIS DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE BARCELONA

ANUNCI sobre les bases específiques que han de regir la convocatòria interadministrativa per a la provisió
per lliure designació d'una plaça de director/a 1 de la família General (GE), adscrit a la Direcció
d'Empreses, Entitats Municipals i Recursos de la Gerència de Presidència i Economia de l'Ajuntament de
Barcelona.

El Gerent de Recursos Humans i Organització, actuant per delegació de l'Alcaldessa, va aprovar per Decret de
29 de gener de 2019 les bases específiques que han de regir la convocatòria interadministrativa per a la
provisió per lliure designació del següent lloc:

 

- Director/a 1 de la família General (GE), adscrit a la Direcció d'Empreses, Entitats Municipals i Recursos de la
Gerència de Presidència i Economia de l'Ajuntament de Barcelona.

 

Les persones que desitgin participar a l'esmentada convocatòria hauran de presentar instància en el Registre
General de l'Ajuntament de Barcelona o en qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015
d'1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de quinze
dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació del present anunci.

 

Contra aquesta Resolució, d'acord amb el que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 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 en el termini d'un mes a
comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, 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 DOGC. Igualment les persones interessades podran interposar qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Les bases de la convocatòria són les que s'adjunten a continuació.

 

Barcelona, 30 de gener de 2019

 

Jordi Cases i Pallarès

Secretari general

 

 

CONVOCATÒRIA INTERADMINISTRATIVA PER A LA PROVISIÓ PER LLIURE DESIGNACIÓ D'UN LLOC DE
TREBALL DE DIRECTOR/A 1 DE LA FAMÍLIA GENERAL (GE), ADSCRIT A LA DIRECCIÓ D'EMPRESES, ENTITATS
MUNICIPALS I RECURSOS DE LA GERÈNCIA DE PRESIDÈNCIA I ECONOMIA DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA.

 

D'acord amb els articles 294 i 295 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 l'article 21.3 de l'Acord regulador de les condicions
de treball dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona i amb vigent catàleg de llocs de treball d'aquest
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Ajuntament.

Es convoca interadministrativament la provisió per lliure designació d'un lloc de treball de Director/a 1 de la
família General (GE), adscrit a la Direcció d'Empreses, Entitats Municipals i Recursos de la Gerència de
Presidència i Economia de l'Ajuntament de Barcelona.

Aquestes bases contemplen, pel que fa referència a la perspectiva de gènere, allò que disposa l'Ajuntament de
Barcelona en el Pla d'Igualtat d'Oportunitats pel període 2015-2019 en quant a la promoció d'una presència
equilibrada de dones i homes en els diferents col·lectius professionals municipals.

 

1. CLASSIFICACIÓ DEL LLOC CONVOCAT

Denominació: Direcció 1 (20.12.GE.40 segons catàleg vigent)

Àmbit funcional: Directiu

Tipus de lloc: Direcció

Vinculació: Funcionària

Subgrup d'accés: A1

Destinació: Nivell 30

Sistema de provisió: Lliure designació

Classe de lloc: Lloc de promoció

 

2. Esquema retributiu

Destinació: 30 (1.028,17 € mensuals segons catàleg vigent)

Complement específic

Director/a 1 (ordinàries): 3.957,22 € mensuals segons catàleg vigent

 

3. DESCRIPCIÓ FUNCIONAL

3.1 Descripció funcional del lloc convocat (Director/a 1 de la família GE)

3.1.1 Missió

Exercir la direcció executiva superior de la direcció i definir d'acord amb les línies estratègiques de la gerència
a la qual pertany, els sistemes, programes i plans d'acció per la prestació dels serveis del seu àmbit de
responsabilitat, així com supervisar la seva implantació i planificar, organitzar i coordinar els recursos
necessaris, per tal d'aconseguir l'acompliment dels objectius de la seva direcció.

3.1.2 Funcions bàsiques

1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:

- Impulsar la implantació i el compliment dels objectius dels plans municipals, assignats a la Direcció.

- Dirigir el disseny de la planificació, la coordinació, l'execució i l'avaluació dels programes, processos i serveis
de la direcció per l'acompliment dels objectius marcats.

- Dirigir i coordinar els òrgans i els recursos humans, econòmics, materials i tecnològics adscrits i integrar la
prevenció de riscos laborals, d'acord amb el sistema de gestió de seguretat i salut laboral de l'Ajuntament.

- Exercir les delegacions que li siguin atribuïdes.

2. Integra funcions heterogènies, d'àmbits funcionals o serveis diferents, o bé integra funcions homogènies
amb un grau de desenvolupament i/o recursos associats gran. En qualsevol cas, no poden dependre
jeràrquicament d'una altra Direcció.

3. Les tasques d'aquest lloc de treball no requereixen de supervisió i disposen de llibertat d'actuació. La
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coordinació amb la gerència, s'estableix mitjançant informes de gestió o a través de les reunions periòdiques
establertes.

4. Les tasques d'aquest lloc de treball no es desenvolupen en un marc normatiu o de processos
estandarditzats, i actua en un marc d'alta complexitat tècnica, de recursos i d'impacte organitzatiu.

5. Les tasques d'aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la ciutadania o altres direccions dins i
fora de la gerència per informar-los o assistir-los sobre els procediments, serveis i recursos de la seva
competència. 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 a nivell de direcció, a la Corporació Municipal en les relacions amb entitats internes i externes.

6. Aquest lloc de treball requereix d'un coneixement ampli i profund d'un camp funcional i de l'acreditació d'una
experiència mínima de 3 anys en llocs de direcció o comandament a organitzacions públiques o privades així
com de la competència tècnica d'una llicenciatura, enginyeria o arquitectura superior, amb coneixements
específics en els processos i sistemàtica de treball de la Corporació Municipal. El lloc requereix de competència
directiva per al comandament del personal.

3.1. Descripció funcional de l'òrgan al qual està adscrit el lloc (Direcció d'Empreses, Entitats Municipals i
Recursos).

3.1.1. Missió

Direcció de la coordinació d'empreses i entitats municipals per tal de garantir el desenvolupament de
l'estratègia i polítiques municipals.

Gestionar els recursos de la Gerència i els serveis de suport a les relacions amb altres institucions.

3.1.2. Funcions

- Actuar com a punt de contacte entre la Gerència i les empreses en l'àmbit de la gestió pública, les finances i
el desenvolupament econòmic.

- Determinar les polítiques i els instruments més adients per impulsar la coordinació estratègica del conjunt
d'empreses i entitats funcionalment descentralitzades i participades, d'acord amb les directrius de la Gerència.

- Controlar l'adequació entre els plans o, en el seu cas, dels contractes programa de les empreses i entitats
municipals amb el pla d'actuació municipal.

- Coordinar l'elaboració dels pressupostos de les diferents empreses i entitats, garantint l'aplicació dels criteris
anualment establerts.

- Controlar la gestió i avaluació periòdica del funcionament de les diferents empreses i entitats, així com fer el
seguiment dels resultats en el cas de les entitats participades. Coordinar i avaluar sota criteris d'oportunitat i
efectivitat les propostes de creació de noves entitats, així com modificar o deixar a extingir aquelles que ja
estan constituïdes.

- Dirigir els serveis de suport a les relacions amb altres institucions, tant catalanes com estatals.

- Dirigir la gestió dels diferents recursos assignats a la Gerència.

- Proposar a la Gerència l'adopció d'acords en les matèries pròpies de les seves competències.

- Representar a la Gerència i a l'Ajuntament, per delegació d'aquesta, en les matèries pròpies de la seva
competència.

 

4. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

- Pertànyer al grup A subgrup A1 de qualsevol categoria.

- Portar un mínim d'un any de serveis com a funcionari/ària de carrera de qualsevol Administració Pública,
organisme públic o entitat de dret públic vinculada o dependent d'una administració pública, o universitat
pública, o funcionari/ària de carrera de l'Ajuntament de Barcelona (*), inclosos els organismes autònoms de
l'Ajuntament de Barcelona adherits a l'Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics
d'aquest ajuntament, 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

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7802 - 4.2.20193/6 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-19030062-2019



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.

- El personal candidat haurà d'acreditar documentalment el requisit d'estar en possessió del certificat de nivell
de suficiència de català C1 (antic C) o superior de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.
Restaran exempts d'acreditar els coneixements de 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 a 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.

Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran de realitzar 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 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 el personal funcionari 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. COMISSIÓ DE VALORACIÓ

Es crea una Comissió de Valoració integrada pel següents membres:

- Titular de la Gerència de Recursos.

- Titular de la Gerència de Presidència i Economia.

- Titular de la Direcció de Serveis de Gestió i Relacions Laborals.

Les tres persones titulars d'aquesta Comissió podran delegar la seva participació en altres persones
funcionàries designades entre el personal de la corporació municipal que ocupi un lloc directiu d'igual o superior
nivell al convocat.

En cas d'absència, malaltia o vacant d'alguna de les anteriors persones titulars, el Gerent Municipal designarà
una persona suplent entre el personal de la corporació municipal que ocupi un lloc directiu d'igual o superior
nivell al convocat.

 

6. CRITERIS DE VALORACIÓ:

Es tindrà en compte com a criteris de valoració, discrecionalment apreciats:

- L'experiència i els coneixements relatius a les tasques descrites en l'apartat de les funcions.

- La formació en les matèries relacionades amb el lloc de treball.

- Les competències professionals necessàries per a l'òptim desenvolupament de les funcions del lloc de treball.

La Comissió de Valoració avaluarà els punts anteriors en base a la lectura i anàlisi dels currículums de les
persones aspirants i, si s'escau, a la realització d'entrevistes a les persones candidates més idònies que podran
completar-se, si la Comissió de Valoració ho considera convenient, amb la realització de proves psicotècniques
i/o professionals.
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En cas que la Comissió així ho consideri, es podrà comptar per a la realització de les entrevistes i proves amb
l'assessorament de personal tècnic del Departament de Selecció i Promoció de la Gerència de Recursos Humans
i Organització.

 

7. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Les persones que desitgin participar a l'esmentada convocatòria disposen d'una sol·licitud de participació
normalitzada que trobaran a la Intranet de l'Ajuntament de Barcelona (http://ajuntament.barcelona.cat/ Oferta
Pública / Provisió oberta a altres administracions), i que hauran de presentar al Registre General de
l'Ajuntament de Barcelona o per qualsevol dels mitjans que estableix l'article 16.4 del la Llei 39/2015, del 1
d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de quinze dies
hàbils a comptar de l'endemà de la publicació del present anunci al DOGC.

Al presentar la sol·licitud, les persones aspirants donen el seu consentiment al tractament de les dades de
caràcter personal que són necessàries per prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés
de provisió, d'acord amb la normativa vigent.

Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin en la sol·licitud, es consideraran
com les úniques vàlides a efectes de notificacions i serà responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els
errors en la seva consignació i la comunicació al Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans de
l'Ajuntament de Barcelona de qualsevol canvi de les mateixes.

A l'efecte d'admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades que aquestes facin constar a la
seva sol·licitud de participació. Juntament amb la sol·licitud s'haurà de presentar currículum professional i
documentació acreditativa dels requisits i mèrits al·legats. Davant dubtes, inexactituds o sospita de falsedats
en les quals hagin pogut incórrer les persones aspirants, la Junta de Valoració podrà requerir, en qualsevol
moment per a la seva verificació, les justificacions i/o els aclariments necessaris referents tant a la sol·licitud
de participació com al currículum.

En tot cas, pel que fa a l'acreditació documental, les persones aspirants hauran de presentar obligatòriament:

- Fotocòpia del DNI.

- Fotocòpia de la seva titulació acadèmica.

- Si és els cas, certificació original emesa per l'òrgan competent en matèria de personal de l'administració
pública d'origen que acrediti els diferents requisits de participació

Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de la seva sol·licitud i les dades
que hi consten.

 

8. LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Selecció i Promoció de Recursos Humans
de l'Ajuntament de Barcelona farà pública la llista provisional de persones admeses i excloses, indicant també
si la persona aspirant està exempta de realitzar la prova de llengua catalana.

Les persones aspirants podran formular les al·legacions que considerin convenients en el termini de 10 dies
hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses.

En el cas que una persona aspirant no aparegui ni en la llista provisional d'admeses ni en la d'excloses, a l'hora
de formular la reclamació corresponent l'haurà d'acompanyar d'una fotocòpia de la sol·licitud presentada.

Finalitzat el termini de reclamacions i resoltes les possibles incidències, es farà pública la llista definitiva de
persones admeses i excloses en la qual s'indicarà també quines persones aspirants estan exemptes de realitzar
la prova de llengua catalana.

La llista provisional i la llista definitiva de persones admeses i excloses, així com la convocatòria de proves i el
resultats de les mateixes, es publicaran al web de l'Ajuntament de Barcelona, http://ajuntament.barcelona.cat.

 

9. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

Una vegada feta l'avaluació de les persones candidates l'òrgan convocant emetrà, si s'escau, un informe sobre
la persona aspirant que es consideri més adient en relació amb les funcions i tasques que ha de dur a terme i
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l'elevarà al Gerent Municipal proposant el seu nomenament.

La persona nomenada haurà de presentar abans de la presa de possessió els documents acreditatius de les
seves dades professionals i titulacions, sens perjudici que se'l pugui demanar els aclariments o les justificacions
necessàries per a la seva verificació.

Les actuacions d'aquest procés que requereixin notificació a les persones aspirants es faran públiques al web
de l'Ajuntament de Barcelona (http://ajuntament.barcelona.cat) i en la Intranet Municipal. Pel que fa a la
resolució definitiva del nomenament, es publicarà a la Gaseta Municipal.

 

10. PRESA DE POSSESSIÓ

En el cas de personal de l'Ajuntament de Barcelona, la persona que obtingui 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 procés a
la Gaseta Municipal. La presa de possessió en la nova destinació es durà a terme 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 publicació de l'esmentada
resolució a la Gaseta Municipal.

En el cas del personal provinent d'una altra administració o d'un organisme autònom o ens instrumental de
l'Ajuntament de Barcelona, 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 procés a la Gaseta Municipal. En el cas que la publicació s'efectuï en
la darrera Gaseta Municipal del mes, la pressa 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.

 

11. 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 Comissió 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 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 Comissió de Valoració no inclosos en el punt anterior, al llarg del procés, les
persones aspirants poden formular totes les al·legacions que estimin pertinents.

 

(19.030.062)
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