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28 d’Abril del 2017

Personal – Provisió de llocs de treball - Concursos
BASES GENERALS CONCURSOS DE MÈRITS

BASES GENERALS QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA DELS CONCURSOS PER A
LA PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL
(Aprovades per decret de l’Alcaldia)
De conformitat amb les Bases Marc aprovades pel Consell Plenari del dia 22 de juliol de 1988,
es convoquen els llocs de treball que consten als anuncis relacionats, per a la seva provisió pel
personal de plantilla, d'acord amb les condicions específiques que s'indiquen en els concursos
corresponents per a cadascun d'ells i amb els requisits comuns que es fixen a continuació:
REQUISITS COMUNS A TOTS ELS CONCURSOS
A part dels requisits addicionals de cada concurs, per a optar a qualsevol convocatòria és
necessari:
– Trobar-se en servei actiu a l’Ajuntament o a un Institut Municipal, i no pertànyer a les
classes de Guàrdia Urbana ni Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS).
– Tractar-se de personal funcionari o contractat laboral fix de l’Ajuntament de Barcelona. El
personal funcionari de l’Ajuntament adscrit a un Institut Municipal i el personal laboral fix de
l’Ajuntament posteriorment subrogat a un Institut podrà participar igualment en els concursos.
També hi podran participar els contractats laborals fixos d’Instituts Municipals que hagin
efectuat la corresponent adhesió a l’Acord Marc de Condicions de Treball, d’acord amb la
clàusula preliminar cinquena de l’esmentat Acord.
– Haver prestat un mínim d'un any de serveis com a funcionari de carrera o amb contracte
laboral indefinit a l’Ajuntament o Institut Municipal.
– Haver transcorregut un mínim de dos anys des de l'última destinació obtinguda per
concurs.

1. Antiguitat. Es valorarà per anys complets de serveis, inclosos els serveis anteriors en altres
administracions públiques que hagin estat formalment reconeguts, a raó de 0,10 punts i fins a
un màxim d'1 punt.
2. Grau personal consolidat. S'avaluarà fins a un màxim d'1 punt segons el barem següent:
– Per posseir com a grau un nivell superior al del lloc de treball convocat: 1 punt.
– Per posseir com a grau el mateix nivell del lloc de treball convocat: 0,75 punts.
– Per posseir com a grau un nivell inferior en dos al del lloc de treball convocat: 0,50 punts.
– Per posseir com a grau un nivell inferior en quatre al del lloc de treball convocat: 0,25
punts.
3. Nivell del lloc de treball actualment ocupat o, si és el cas, l'últim ocupat, fins a un màxim
d'1 punt segons el barem següent:
– Pel desenvolupament d'un lloc d'igual nivell al del lloc de treball convocat: 1 punt.
– Pel desenvolupament d'un lloc de treball inferior en dos nivells al del lloc de treball
convocat: 0,50 punts.
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– Pel desenvolupament d'un lloc de treball de nivell superior al nivell del lloc de treball base
de la categoria del concursant: 0,25 punts.
– A aquests efectes, s'ha d'entendre per nivell del lloc de treball desenvolupat, el nivell de
complement de destinació efectivament acreditat en la nòmina corresponent, quan es tracti
d'un nivell superior al del grau personal consolidat de cada aspirant, i el nivell del lloc de
treball ocupat per adscripció o trasllat quan aquest sigui inferior al grau personal que hagi
pogut consolidar a la carrera administrativa.
4. Cursos de formació i perfeccionament. Es valoraran fins a 2 punts, sempre que tinguin
relació directa amb el lloc de treball a cobrir, i es puntuaran, si s'escau, en funció de les
matèries, la durada i l'avaluació.
JUNTA DE VALORACIÓ
Estarà formada pels membres següents:
– Presidència:
El director de Recursos Humans, com a titular.
– Vocalies:
El/la gerent o director/a de Serveis que per a cada concurs s'indiqui expressament a l'annex,
que en cas d'absència del president titular, exercirà la presidència de la Junta.
Un cap de Personal de sector d'actuació o districte.
Un/a tècnic/a especialista en la matèria objecte del concurs.
Un/a tècnic/a de la Direcció de Recursos Humans, qui també tindrà la condició de
secretari/ària de la Junta de Valoració.
A més, a tots els concursos hi podran assistir, en els termes previstos a les Bases Marc, els
representants designats conjuntament per la Junta de Personal i el Comitè d'Empresa.

Les persones que compleixin les condicions exigides hauran de presentar la sol·licitud, a la
qual adjuntaran la relació de mèrits al·legats classificats segons l'ordre d'aquesta convocatòria,
i els documents acreditatius corresponents, al Registre General o a qualsevol dels registres
municipals, en el termini de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació
d'aquesta convocatòria en la Gaseta Municipal.
Els requisits i mèrits al·legats s'han d'entendre sempre referits a la data d'acabament de
l'esmentat termini.
Per a cada concurs s'ha de presentar una instància i la documentació separada, per a la qual
cosa, es podrà utilitzar l'imprès normalitzat de què es disposa a l'Oficina d'Informació de
Personal i a les seus dels districtes.
En cas d'empat en la puntuació, per dirimir-lo s'atendrà a l'antiguitat de serveis prestats a la
Corporació des de la data d'incorporació en la plantilla, amb caràcter indefinit.
En els casos en què entre els mèrits complementaris s'estableixi la redacció d'un informe o
memòria, aquest no podrà excedir de cinc pàgines, excepte en aquells casos en què les bases
específiques del concurs determinin un nombre superior de pàgines, donades les
característiques del lloc de treball a cobrir. L'informe s'haurà de presentar conjuntament amb
la sol·licitud i el curriculum vitae.
Els llocs de treball objecte de la present convocatòria tenen com a règim horari el de 37 hores
i 30 minuts setmanals.
Per a la valoració dels mèrits, la Junta podrà disposar dels sistemes d'acreditació i de
comprovació que consideri més escaients en cada cas i per a cada tipus de mèrits, i podrà
convocar les persones que optin a les places per precisar o ampliar aspectes concrets en
relació als mèrits al·legats.
Les destinacions adjudicades són irrenunciables un cop s'ha pres possessió del lloc. Malgrat
això, quan una persona hagi obtingut una plaça en diferents concursos convocats, haurà
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d'optar per una d'elles, dins del termini dels tres dies hàbils següents al de l'exposició en el
tauler d'anuncis del departament de Personal de la proposta de la Junta de Valoració de l'últim
concurs en què hagi obtingut la plaça.
Per a tot allò no estipulat expressament en aquesta convocatòria, s'estarà a allò que disposen
les Bases Marc aprovades pel Consell Plenari el dia 22 de juliol de 1988 i la normativa legal i
reglamentària corresponent.
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