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Personal – Provisió de llocs de treball - Concursos

CONVOCATÒRIA I BASES que han de regir el concurs de mobilitat núm. 
01/2022, restringida per al personal adscrit al lloc de treball de subaltern 
del Consorci d'Educació de Barcelona (CEB), o altres Instituts Municipals.

Atesa la necessitat de proveir amb caràcter definitiu els llocs de treball de la categoria 

subalterna que consten relacionats a l'Annex 1 d'aquestes bases, que incorpora els llocs 

essencials, estructurals i pressupostats, ocupats de forma provisional amb personal interí, i, 

d'acord amb l'article 21.2 de l'Acord regulador de les condicions de treball dels empleats 

públics de l'Ajuntament de Barcelona, es convoca concurs de mobilitat per proveir llocs de 

treball en els termes continguts en aquesta convocatòria.

Aquestes bases contemplen, pel que fa referència a la igualtat entre dones i homes, allò que 

disposa l'Ajuntament de Barcelona en el Pla d'Igualtat d'Oportunitats vigent en quant a la 

promoció d'una presència equilibrada de dones i homes en els diferents col·lectius 

professionals municipals.

1. Descripció dels llocs convocats

1.1 Els llocs convocats estan classificats en la categoria subalterna (nivell 12), i adscrits a 

centres educatius públics dependents de l'àmbit d'actuació del Consorci d'Educació de 

Barcelona (CEB), o altres Instituts Municipals.

1.2. Les condicions de treball del personal subaltern/a adscrit a centres educatius es regulen 

a l'Annex del CEB a l'Acord regulador de les condicions de treball dels empleats públics de 

l'Ajuntament de Barcelona, i estan definits amb jornada ordinària i horari especial per 

l'adaptació als requeriments específics dels centres educatius, així com al calendari escolar.

Les taules retributives es poden consultar a la Intranet Municipal i a la pàgina web municipal.

2. Posicions convocades

Les posicions convocades són les que s'indiquen a l'Annex 1 d'aquestes bases.

3. Requisits de participació

3.1. Ser funcionari/ària de carrera o laboral fix de la plantilla de l'Ajuntament de Barcelona, 

de la categoria subalterna, i prestar serveis a centres educatius públics dependents de l'àmbit 

d'actuació del Consorci d'Educació de Barcelona (CEB), o altres Instituts Municipals.

3.2. Haver transcorregut un mínim de dos anys des de la presa de possessió de l'últim lloc 

obtingut amb caràcter definitiu, llevat que la destinació, provisional o definitiva, des de la 

qual es concursa s'obtingués mitjançant un concurs oposició, en què per al còmput dels dos 

anys es tindran en compte els períodes de serveis prestats com a interí a l'Ajuntament de 

Barcelona o ens adherits a l'acord de condicions de treball, amb caràcter previ a la presa de 
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possessió com a personal funcionari de carrera. Serà requisit per a computar els serveis 

prestats com a personal interí que aquests s'hagin prestat de forma ininterrompuda i 

immediatament prèvia a la data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds que 

estableix la convocatòria de provisió, en la mateixa categoria que es reguli com a requisit a la 

convocatòria.

Als efectes de còmput de temps d'antiguitat, es tindran en compte els contractes de relleu en 

categories funcionarials. L'excedència per cura de fill/a o familiars i la llicència per atendre un 

familiar fins a segon grau computa a tots els efectes. En els concursos oberts a personal 

laboral, serà d'aplicació per al còmput de temps com a personal laboral temporal que hi hagi 

assolit la condició de laboral fix.

3.3. En cap cas no hi pot 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.

3.4. 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.

3.5. Els aspirants amb discapacitats que ho requereixin poden demanar, en la sol·licitud de 

participació, l'adaptació necessària dels llocs de treball als quals optin, que es podrà acceptar 

sempre que no impliqui una modificació exorbitant en el context de l'organització o sigui 

incompatible amb el lloc i el servei públic que s'ha de prestar.

4. Presentació de sol·licituds

4.1. Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud de participació normalitzada 

per mitjans electrònics amb indicació dels llocs als quals s'opta, d'acord amb el previst a 

l'annex 2 d'aquestes bases.

4.2. El termini de presentació d'instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia 

següent a la publicació de les bases a la Gaseta Municipal.

4.3. Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de les 

dades que consten en la seva sol·licitud. 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 a la sol·licitud de participació.

4.4. D'acord amb la normativa de protecció de dades li informem que les seves dades 

personals seran tractades per l'Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de gestionar la seva 

participació en el present procés (tractament 0319 - selecció de Personal) i seran conservades 

exclusivament per a la seva disposició en cas de participació en propers processos. 

Posteriorment, si com a persona aspirant resulta seleccionada, les seves dades també 

s'utilitzaran, si és el cas, per a la gestió de la borsa de treball i formalització de l'eventual 

nomenament/contractació (tractament 0571 - gestió ordinària de personal). Tret d'obligació 

legal les seves dades no seran cedides a tercers. Té dret a accedir, rectificar, suprimir i 

exercir els altres drets sobre les seves dades. Podrà consultar informació addicional sobre 
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aquest tractament i protecció de dades a http://www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades. Les 

vostres dades seran eliminades un cop complertes les obligacions legals derivades de la 

gestió de l'activitat.

5. Resolució del concurs

Pel que fa a la resolució d'aquest concurs, els llocs de treball convocats s'adjudicaran a 

directes a les persones candidates que les hagin demanat i compleixin els requisits de 

participació. Per resoldre les sol·licituds coincidents sobre la mateixa plaça, s'aplicarà el 

següent barem de mèrits:

5.1. Per a l'adjudicació dels llocs convocats indicats, els mèrits es valoraran fins a 20 punts 

d'acord amb el barem següent:

L'antiguitat en serveis prestats com a funcionari de carrera o laboral fix en posicions de la 

categoria subalterna adscrits a centres educatius dependents de l'àmbit d'actuació del CEB, o 

d'altres Instituts municipals fins a 12 punts d'acord amb la distribució següent:

• Per any complert de servei: 1 punt.

• Per mes complert de servei: 0,08 punts.

L'antiguitat en serveis prestats en règim d'interinitat en posicions de la categoria subalterna 

de centres educatius públics dependents de l'àmbit d'actuació del CEB, o altres Instituts 

municipals titularitat municipal, fins a 8 punts d'acord amb la distribució següent:

• Per any complert de servei: 0,50 punts.

• Per mes complert de servei: 0,02 punts.

En el supòsit d'empat en el còmput total dels mèrits i la sol·licitud sigui per la mateixa plaça, 

el desempat és dirimirà a favor de la persona que tingui major antiguitat. Si persisteix 

l'empat, aquest es resoldrà a favor de la persona de més edat, atenent les circumstàncies 

particulars que concorren en les persones candidates empatades apreciades per la Junta de 

Valoració.

Els mèrits es calcularan en base a la data límit de presentació de sol·licituds per participar en 

aquesta convocatòria.

5.2. Es realitzarà d'ofici la comprovació de la experiència professional en l'àmbit de 

l'Ajuntament de Barcelona, i dels organismes autònoms i entitats de dret públic dependents 

de l'Ajuntament de Barcelona i adherits a l'Acord regulador de les condicions de treball dels 

empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona.

6. Junta de Valoració

President: Sr. Miquel García Gázquez, o persona en qui delegui.

Vocals:

Sr. Antoni Gallardo Lozano, o persona en qui delegui.
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Sra. Carme Rangel Ramon, o persona en qui delegui.

Sra. Maria Asensio Rocha, o persona en qui delegui.

6.1. A més dels membres que formen part de la Junta de valoració, a les sessions que 

s'estableixin hi podran assistir, amb veu però sense vot, un/a observador/a titular i un/a de 

suplent designats/des conjuntament per la Junta de Personal i el Comitè d'empresa.

6.2. La Junta de valoració podrà sol·licitar el nomenament de personal assessor especialista, 

que actuarà amb veu però sense vot.

7. Desenvolupament del concurs i adjudicació de llocs de treball

7.1 Finalitzada la valoració de mèrits de 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 d'aquesta convocatòria, i d'acord amb l'ordre de 

preferència que hagi manifestat el/la aspirant.

7.2 Un cop assignats els llocs de treball, la Junta de Valoració publicarà la proposta de 

resolució del concurs, a fi i efecte que els interessats hi puguin formular les observacions o les 

reclamacions que considerin pertinents en el termini dels 10 dies hàbils a comptar de 

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

7.3 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.

8. Incorporacions

El personal funcionari i laboral fix que hagin obtingut nova destinació cessaran en el lloc de 

treball que ocupen a la finalització del present curs escolar, el 31 d'agost de 2021. La 

incorporació a la nova destinació es durà a terme l'endemà del cessament, en coincidència 

amb l'inici del curs escolar 2021/2022, l'1 de setembre de 2022. La Junta de Valoració es 

reserva el dret de revisar, si s'escau, la possibilitat d'incorporació abans d'aquesta data, per 

raons objectives degudament motivades i d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

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.

9. Recursos

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

reposició davant la Primera Tinència d'Alcaldia 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 
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procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i interessos legítims, les 

persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant la Primera Tinència d'Alcaldia 

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.

El recurs potestatiu de reposició i el recurs d'alçada es podran interposar tal i com s'indica a 

l'annex 3.

Annex 1

POSICIONS CONVOCADES

  Codi UO Literal unitat organitzativa

1 8031826 CEE Folch i Camarasa

2 8031828 CEE Sant Joan de la Creu

3 8031829 CFA Barceloneta

4 8031830 CFA Barri Gòtic

5 8031831 CFA Bon Pastor

6 8031900 CFA Francesc Layret

7 8031900 CFA Francesc Layret

8 8031839 CFA Les Corts

9 8031840 CFA Madrid

10 8031848 CFA Rius i Taulet

11 8031850 CFA Torrent d'en Melis

12 1400034 Escola Municipal de Música de l'Eixample

13 8031673 Escola Auditori

14 8031678 Escola Baldiri Reixac

15 8031679 Escola Baloo

16 8031686 Escola Calderón de la Barca

17 8031897 Escola D'Arts Massana

18 8031871 Escola de Bosc de Montjuïc

19 8031705 Escola Dovella

20 8031709 Escola El Carmel

21 8031722 Escola Eulàlia Bota

22 8031727 Escola Fort Pienc

23 8031728 Escola Francesc Macià

24 8031729 Escola Fructuós Gelabert

25 8031874 Escola Ignasi Iglésias

26 8031733 Escola Ítaca

27 8031734 Escola Jaume I

28 8031735 Escola Joan Miró

29 8031740 Escola La Farigola de Vallcarca

30 8031742 Escola La Flor de Maig

31 8031745 Escola La Mar Bella

32 8031746 Escola La Muntanyeta

33 8031751 Escola L'Arenal de Llevant
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  Codi UO Literal unitat organitzativa

34 8031753 Escola Les Acàcies

35 8031755 Escola L'Estel

36 8031756 Escola Lluís Vives

37 8031759 Escola Mare de Déu de Montserrat

38 8031762 Escola Mas Casanovas

39 8031765 Escola Mestre Enric Gibert i Camins

40 8031766 Escola Mestre Morera

41 8031767 Escola Milà i Fontanals

42 8031770 Escola Molí de Finestrelles

43 8031771 Escola Montseny

44 8031772 Escola Mossèn Jacint Verdaguer

45 8031773 Escola Nabí

46 8031775 Escola Orlandai

47 8031777 Escola Parc de la Ciutadella

48 8031875 Escola Parc del Guinardó

49 8031778 Escola Pare Poveda

50 8031876 Escola Patronat Domènech

51 8031782 Escola Pegaso

52 8031797 Escola Ramon Llull

53 8031878 Escola Reina Violant

54 8031803 Escola Santiago Rusiñol

55 8031807 Escola Tabor

56 8031810 Escola Tibidabo

57 8031812 Escola Tomàs Moro

58 8031879 Escola Tres Pins

59 8031880 Escola Turó Blau

60 8031816 Escola Víctor Català

61 8031881 Institut Anna Gironella de Mundet

62 8031819 Institut Escola Antaviana

63 8031821 Institut Escola Costa i Llobera

64 8031822 Institut Escola El Til·ler

65 8031808 Institut Escola Mirades

66 8039752 Institut Escola Plaça Comas

67 8031795 Institut Escola Rec Comtal

68 8031824 Institut Escola Turó de Roquetes

69 8031884 Institut Josep Serrat i Bonastre

70 8031888 Institut Mitjans Audiovisuals

71 8031888 Institut Mitjans Audiovisuals
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Annex 2

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ

Únicament es podrà participar en aquest concurs mitjançant la presentació del model de 

sol·licitud normalitzat que es pot descarregar a l'apartat "Sol·licitud de participació" de la 

convocatòria.

La sol·licitud s'haurà de presentar via registre electrònic 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronicdes del link de 

CIUTADANS:

Instància genèrica (inici tràmit online), adjuntant el model de sol·licitud normalitzat esmentat.

També es podrà presentar en suport paper a les Oficines d'Atenció del Consorci d'Educació de 

Barcelona situada a la Plaça Urquinaona 6 entrada pel carrer Roger de Llúria 1, mitjançant 

cita prèvia a l'apartat Sol·liciteu de cita prèvia, o bé per qualsevol dels mitjans que estableix 

l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d' 1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques.

Annex 3

PRESENTACIÓ D'ESMENES A LA LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS, , O DE 

RECURSOS ADMINISTRATIUS

La sol·licitud s'haurà de presentar via registre electrònic 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronicdes del link de 

CIUTADANS:

Instància genèrica (inici tràmit online), adjuntant la documentació que correspongui.

També es podrà presentar en suport paper a les Oficines d'Atenció del Consorci d'Educació de 

Barcelona situada a la Plaça Urquinaona 6 entrada pel carrer Roger de Llúria 1, mitjançant 

cita prèvia a l'apartat Sol·liciteu de cita prèvia, o bé per qualsevol dels mitjans que estableix 

l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d' 1 d'octubre del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques.
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