Àrea de Recursos Humans, Hisenda i
Serveis Interns
2ILFLQDG¶$FFpVLGestió de la Contractació
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Pàg. 1-443

ANUNCI

CVE 202210115829

3HU GHFUHW GH OD SUHVLGqQFLD G¶DTXHVWD 'LSXWDFLy GH GDWD 18 de maig de 2022, número
registre 5797, V¶DSURYjHO l¶oferta e[WUDRUGLQjULDG¶HVWDELOLW]DFLyGHO¶RFXSDFLyWHPSRUDOGH
la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
(OGHWDOOGHOHVSODFHVLQFORVHVHQO¶HVPHQWDGDRIHUWDH[WUDRUGLQjULDG¶HVtabilització es va
publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8674, de 24 de maig de
2022.

Data 5-8-2022

PeUGHFUHWGHODSUHVLGqQFLDGHOHJDGDGHO¶¬UHDGH5HFXUsos Humans, Hisenda i Serveis
Interns de data 2 d¶DJRVW GH , número de registre 10288, han estat aprovades les
bases generals i específiques reguladores dels processos selectius SHU D O¶DFFpV D OD
plantilla de funcionaris/àries de la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats
S~EOLTXHV YLQFXODGHV LQFORVHV HQ O¶RIHUWD H[WUDRUGLQjULD G¶HVWDELOLW]DFLy G¶RFXSDFLy
temporal, així com les bases generals i específiques reservades per a persones que
acreditin discapacitat intel·lectual.

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Procedir a la publicació G¶aquesta resolució als diaris oficials determinats per la legislació
vigent i exposar-la en el WDXOHUG¶DQXQFLVGHOD'LUHFFLyGHOV6HUYHLVGH5HFXUVRV+XPDQV
(c/ Minerva, 4 ± Barcelona) ai[t FRP HQ HO WDXOHU G¶DQXQFLV HOHFWUzQLF i al Portal de la
Transparència.
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Annex I

Pàg. 2-443

BASES GENERALS DELS PROCESSOS SELECTIUS PER A /¶$&&e6 $ LA
PLANTILLA DE FUNCIONARIS/ÀRIES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA,
ORGANISMES AUTÒNOMS I ENTITATS PÚBLIQUES VINCULADES INCLOSES EN
/¶2)(57$ (;75$25',1¬5,$'¶(67$%,/,7=$&,Ï'¶2&83$&,Ï7(0325$/

Primera. Objecte de les bases

CVE 202210115829

És objecte de les presents bases regular els processos selectius per a la provisió de
places de la plantilla de funcionaris/àries de la DiputaciyGH%DUFHORQDLQFORVHVHQO¶RIHUWD
H[WUDRUGLQjULD G¶HVWDELOLW]DFLy GH O¶RFXSDFLy WHPSRUDO HQ HO PDUF GHO TXH GLVSRVD OD /OHL
20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en
O¶RFXSDFLyS~EOLFD.

Segona. Condicions dels aspirants

Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió
Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits
per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de
WUHEDOODGRUVDPEHOVUHTXLVLWVTXHUHJXODO¶DUWLFOHGHO75(%(3

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

a)

Data 5-8-2022

Per a prendre part en els processos selectius els aspirants han de complir, en la data de
WDQFDPHQW GHO WHUPLQL GH SUHVHQWDFLy GH OHV VROāOLFLWXGV HOV UHTXLVLWV IL[DWV D O¶DUWLFOH 
del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 G¶RFWXEUHSHO TXDOV¶DSURYDHOWH[WUHIyVGHOD/OHL
GH O¶HVWDWXW EjVLF GH O¶HPSOHDW S~EOLF 75(%(3 HQ HQGDYDQW  DPE OHV HVSHFLILFDFLRQV
següents:

Independentment de la nacionalitat, també poden ser admesos en aquesta
FRQYRFDWzULDG¶RFXSDFLyS~EOLFD
R HOV FzQMXJHV GHOV HVSDQ\ROV L GHOV QDFLRQDOV G¶DOWUHV HVWDWV PHPEUHV
de la Unió Europea si no estan separats de dret;

B

R els descendents dels cònjuges GHOVHVSDQ\ROVLGHOVQDFLRQDOVG¶DOWUHV
estats membres de la Unió Europea ±sempre que els cònjuges no
estiguin separats de dret-, si són menors de vint-i-un anys o dependents.
(OV QDFLRQDOV G¶DOWUHV HVWDWV PHPEUHV GH OD 8QLy (XURSHD KDQ G¶DFUHGLWDU OD
seva nacionalitat.
b)

(OV QDFLRQDOV G¶DOWUHV HVWDWVPHPEUHV GH OD 8nió Europea han de demostrar
coneixements suficients de castellà i català, i es pot exigir la superació de
proves amb aquesta finalitat.
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+DYHUFRPSOHUWVHW]HDQ\VLQRH[FHGLUO¶HGDWGHMXELODFLyIRUoRVD

c)

d)

Posseir la titulació suficient indicada a les respectives bases específiques i
HVWDU HQ FRQGLFLRQV GH WHQLU O¶DFUHGLWDFLy FRUUHVSRQHQW HQ OD GDWD HQ TXq
finalitza el termini de presentació de sol·licituds per prendre part en les proves
selectives.

Pàg. 3-443

(OV DVSLUDQWV HVWUDQJHUV KDQ G¶HVWDU HQ SRVVHVVLy G¶DOJXn dels títols
reconeguts a Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa
vigent en aquesta matèria.

EOFRPSOLPHQWGHOVUHTXLVLWVHVSHFtILFVSHUDO¶H[HUFLFLGHOHVIXQFLRQVV¶HQWpQ
referit al fet de posseir la capacitat funcional que no LPSHGHL[LO¶H[HUFLFLGHOHV
funcions pròpies de la plaça a proveir, i als requisits que puguin determinar
cadascuna de les bases específiques de les convocatòries.

f)

No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap
administració pública, ni trobar-VHVRWDFDSPHQDG¶LQKDELOLWDFLySHUDRFXSDU
llocs de treball o exercir càrrecs públics per resolució judicial.

Data 5-8-2022

e)

CVE 202210115829

6L HV WUDFWD G¶XQ WtWRO REWLQJXW D O¶HVWUDQJHU FDO GLVSRVDU GHO FHUWLILFDW
G¶HTXLYDOqQFLD R O¶KRPRORJDFLy GH FRQIRUPLWDW DPE HO TXH HVWDEOHL[ la
normativa sobre aquesta matèria. Aquest requisit no serà aplicable als
aspirants que haguessin obtingut el reconeixement de la seva qualificació
professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les
disposicions de Dret Comunitari.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona


(OV DVSLUDQWV TXH QR VLJXLQ GH QDFLRQDOLWDW HVSDQ\ROD KDQ G¶DFUHGLWDU
igualment, que no es troben inhabilitats o en situació equivalent i que no han
estat sotmesos a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu
estat, en els matei[RVWHUPHVO¶DFFpVDODIXQFLyS~EOLFD
g) En funció de les característiques i àmbit d'adscripció del lloc de treball a proveir:
No haver estat condemnat per sentència ferma per qualsevol delicte
contra la llibertat i indemnitat sexuals dels tipificats al títol VIII de la Llei
orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, de conformitat
amb el que preveu l'article 57 de la Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny,
de protecció integral a la infància i l'adolescència enfront de la
violència, pel que fa als llocs de treball amb contacte habitual amb
menors.

B

x

A tal efecte, l'aspirant haurà d'aportar una certificació negativa del
Registre Central de delinqüents sexuals o, alternativament, autoritzar
la Diputació de Barcelona a comprovar, mitjançant declaració
responsable, que no ha estat condemnat per sentència ferma per
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Els ciutadans d'origen estranger o que tinguin una altra nacionalitat
hauran d'aportar, a més, certificació negativa de condemnes penals
expedida per les autoritats del seu país d'origen o d'on siguin
nacionals, respecte dels delictes esmentats, traduït i legalitzat d'acord
amb els convenis internacionals existents.

Pàg. 4-443

x

https://bop.diba.cat

delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic
d'éssers humans, de conformitat amb el que preveu l'article 57 de la
Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i
l'adolescència enfront de la violència.

CVE 202210115829

Tercera. Presentació de sol·licituds
1. Per a cadascun dels processos selectius, els TXDOVFRPSUHQGUDQO¶DFFpVPLWMDQoDQWel
sistema de concurs de mèrits i el de concurs oposició, les persones aspirants hauran de
presentar una única sol·licitud per cada categoria i especialitat a què es vulgui presentar.

Data 5-8-2022

En aquest sentit, les persones aspirants que no superin el procés selectiu mitjançant el
sistema de concurs de mèrits poden optar a participar també en les places de la mateixa
categoria i especialitat que es convoquin a través del sistema de concurs oposició, sense
necessitat que presentin nova sol·licitud.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La presentació de la sol·licitud per a participar en aquesta oferta extraordinària
G¶HVWDELOLW]DFLy G¶RFXSDFLy WHPSRUDO SHUPHW TXH OD SHUVRQD DVSLUDQW SDUWLFLSL
voluntàriament tant en el concurs de mèrits com en el concurs oposició de la mateixa
categoria i especialitat.
 3HU SDUWLFLSDU HQ O¶DFFpV PLWMDQoDQW HO VLVWHPD GH FRQFXUV GH PqULWV FDOGUj OD
presentació i acreditació de mèrits que vulguin al·legar en el moment de presentació de la
sol·licitud.
3. Per a totes les persones aspirants que havent participat en el concurs de mèrits -hagin
o no hagin estat proposades SHUDO¶DFFpVDODFRQGLFLyGHSHUVRQDOIXQFLRQDUL -, així com
per a aquelles persones aspirants que decideixin participar únicament HQ O¶DFFpV
PLWMDQoDQWHOVLVWHPDVHOHFWLXGHFRQFXUVRSRVLFLyV¶HVWDblirà un nou període, el qual serà
degudament publicat, per a què puguin acreditar els mèrits que estimin adients.

B

4. La sol·licitud per participar ha de ser en el model normalitzat, i adreçada a l'Excma.
Sra. Presidenta de la Diputació de Barcelona. Els interessats han de formalitzar la
VROāOLFLWXG GH IRUPD WHOHPjWLFD D O¶HPSDUD GH O¶DUWLFOH Q SDUjJUDI GHO 5HJODPHQW GH
les relacions electròniques en el marc dels proFHGLPHQWV DGPLQLVWUDWLXV HQ O¶jPELW GH
Recursos Humans de la Diputació de Barcelona, publicat en el BOPB de data 16 de maig
de 2019, a través del portal Tràmits i serveis de la ciutadania dins la Seu electrònica de la
corporació (https:seuelectronica.diba.cat/, apartat Recursos Humans). En cas que la
persona aspirant no compti amb els mitjans necessaris per a la tramitació telemàtica, es
podrà realitzar aquest tràmit telemàtic des de les dependències de la Diputació de
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%DUFHORQDHQXQSXQWG¶DWHQFLyHVSHFLalitzat.

Pàg. 5-443

El model normalitzat de sol·licitud es pot trobar a la Seu electrònica de la Diputació de
Barcelona i també serà accessible en la corresponent fitxa de tràmit publicada a la
mateixa Seu electrònica. La presentació de la sol·licitud en un format diferent al
normalitzat suposarà la seva desestimació per a la participació en el procés de selecció.
Aquesta deficiència en la presentació sols podrà ser esmenada mitjançant la presentació
G¶XQDQRYDVROāOLFLWXGGLQVGHOWHUPLQLHVWDEOHUWSHUDFDGDFRQYRFatòria.
El termini de presentació de sol·licituds es compta des de la publicació de la corresponent
convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o al %XWOOHWt2ILFLDO GH O¶(VWDW
fins a vint dies hàbils a partir de l'endemà de la data de la darrera publicació.

CVE 202210115829

La presentació de la sol·licitud fora de O¶HVPHQWDWtermini comSRUWDO¶H[FOXVLyGHO¶DVSLUDQW

Data 5-8-2022

5. Els aspirants amb necessitats específiques per realitzar les proves GHULYDGHV G¶DOJXQ
tipus de discapacitat, han de fer constar expressament en la sol·licitud aquesta condició,
LQGLFDQWDO¶HVSDLKDELOLWDWDO¶HIHFWH l¶adaptació i/o les adequacions de temps i els mitjans
PDWHULDOVHVSHFtILFVTXHVROāOLFLWHQSHUUHDOLW]DUOHVSURYHVDL[tFRPO¶DGDSWDFLyGHOOORFGH
treball a proveir. Per a què el Tribunal Qualificador pugui realitzar les adequacions i
adaptacions específLTXHVTXHHVVROāOLFLWHQV¶KDG¶DGMXQWDUDODVROāOLFLWXGHOFRUUHVSRQHQW
dictamen dels equips multiprofessionals a què es refereix O¶article 4.3. L O¶DUWLFOH  del
Decret 66/1999, de 9 de març del Govern de la Generalitat de Catalunya, sobre l'accés a
la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració
multiprofessional.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Només es tindran en compte les sol·licituds relatives a adaptacions que tinguin relació
directa amb la prova a realitzar; correspon al Tribunal Qualificador resoldre sobre
O¶RSRUWXQLWDW L FRQFUHFLy GH O¶DGDSWDFLy HQ IXQFLy GH OHV FLUFXPVWjQFLHV HVSHFtILTXHV GH
cada prova selectiva.
6. Els aspirants que participin en convocatòries que prevegin places reservades a la
integració social de persones amb discapacitat i vulguin accedir per la via de reserva,
KDXUDQ G¶LQGLFDU-KR H[SUHVVDPHQW HQ O¶HVSDL KDELOLWDW GH OD VROāOLFLWXG L DGMXQWDU XQ
dictamen vinculant de la compatibilitat amb el desenvolupament de les funcions i tasques
del lloc de treball a proveir, expedit SHUO HTXLSPXOWLSURIHVVLRQDOFRPSHWHQWG¶DFRUGDPE
O DUWLFOHLO¶DUWLFOHGHO'HFUHWGHGHPDUoGHO*RYHUQGHOD*HQHUDOLWDWGH
Catalunya, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels
equips de valoració multiprofessional

B

$L[t PDWHL[ HOV DVSLUDQWV TXH KR FRQVLGHULQ KDXUDQ G¶LQGLFDU D O¶HVSDL KDELOLWDW GH OD
sol·licitud, que autoritzen a la Diputació de Barcelona com a òrgan convocant, a sol·licitar
DO¶HTXLSGHYDORUDFLyPXOWLSURIHVVLRQDOFRPSHWHQWHOcorresponent dictamen vinculant.
7 (OV DVSLUDQWV KDQ G¶DERQDU FLQF HXURV  ¼  HQ FRQFHSWH GH GUHWV G¶H[DPHQ (O
SDJDPHQW GH ODWD[D G¶LQVFULSFLy V¶KD GHIHU HIHFWLX DWUDYpV GH OD 6HX electrònica de la
Diputació de Barcelona (http://seuelectronica.diba.cat/pagaments) o dels caixers de les
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entitats bancàries Caixabank i BBVA, una vegada presentada la sol·licitud segons el
procediment descrit en la base general tercera.
/¶LPSDJDPHQWRHOSDJDPHQt LQFRPSOHWGHODWD[DGHWHUPLQDO¶H[FOXVLyGHO¶DVSLUDQW

Pàg. 6-443

8. 3HU VHU DGPHVRV D OHV SURYHV VHOHFWLYHV Q¶KL KD SURX TXH OHV SHUVRQHV DVSLUDQWV
manifestin en la sol·licitud que compleixen totes les condicions referides a la base general
segona, sempre referides a la data G¶H[SLUDFLy GHO WHUPLQL DVVHQ\DODW SHU SUHVHQWDU
sol·licituds; no cal que hi adjuntin els documents acreGLWDWLXV G¶DTXHVWV UHTXLVLWV VHQV
SHUMXGLFLGHO¶DFUHGLWDFLySRVWHULRUDOILQDOGHOSURFpVVHOHFWLX

CVE 202210115829

9. Si alguna de les sol·licituds té cap defecte esmenable, aquesta circumstància es
FRPXQLFDUjDO¶LQWHUHVVDWDILTXHHQXQWHUPLQLGHGHXGLHVO¶HVPHQLGHFRQIRUPLWDWDPE
O¶DUWLFOH  GH OD /OHL  G¶ G¶RFWXEUH GHO SURFHGLPHQW DGPLQLVWUDWLX FRPú de les
administracions públiques (LPACAP, en endavant). No es considerarà esmenable la
SUHVHQWDFLyGHODVROāOLFLWXGGHIRUPDGLIHUHQWDOTXHHVSUHYHXDOSXQWG¶DTXHVWDEDVH
tercera.

Data 5-8-2022

10. '¶DFRUG DPE HO TXH HV SUHYHX HQ HO SXQW VHJRQ G¶DTXHVWD base general tercera, la
sol·licitud ha d¶DQDUDFRPSDQ\DGDGH les còpies dels documents acreditatius dels mèrits
al·legats segons les indicacions recollides a la fitxa de tràmit corresponent disponible a la
Seu electrònica. En el cas de les persones aspirants que vulguin participar en els
processRV DPE VLVWHPD VHOHFWLX GH FRQFXUV RSRVLFLy V¶REULUj XQ QRX WHUPLQL GH
presentació de mèrits, que es publicitarà degudament.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El Tribunal Qualificador no podrà valorar-QHG¶DOWUHVTXHQRVLJXLQHOVDSRUWDWVHQDTXHVW
moment. RHVWHQH[FHSWXDGHVG¶DTXHVWD exigència les acreditacions referides als apartats
a.1), i a.2) del punt 2.1 de la base general setena, i als apartats a.1), i a.2) del punt 3.2 de
la base general vuitena, únicament referides DO¶H[SHULqQFLDDOD'LSXWDFLyGH%DUFHORQD
QR V¶KL LQFORXHQ per tant, organismes autònoms i entitats públiques vinculades al seu
sector públic) OHV TXDOV V¶KDQ G¶HIHFWXDU PLWMDQoDQW GRFXPHQW H[SHGLW SHOV VHUYHLV GH
Recursos Humans de cada Ens del sector públic de la Diputació de Barcelona i a aportar
G¶RILFLDO¶e[SHGLHQWVHPSUHSHUzTXHSUqYLDPHQWV¶KDJLQDOāOHJDWHQODVROāOLFLWXG
Els aspirants cal que tinguin en compte els requeriments tècnics de la Seu electrònica de
la Diputació de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/, apartat
5HFXUVRV+XPDQV DOVHIHFWHVG¶DGMXQWDUODGRFXPHQWDFLy

B

(OVDVSLUDQWVVyQUHVSRQVDEOHVGHO¶H[DFWLWXGLYHUDFLWDWGHODLQIRrmació i documentació
SURSRUFLRQDGDG¶DFRUGDPEO¶DUWLFOH7 de la LPACAP. La Diputació de Barcelona podrà
sol·licitar la presentació dels originals de les còpies dels documents i informacions
incorporades a la sol·licitud quan es produeixi alguna de les circumstàncies determinades
DO¶DUWLFOHDSDUWDWVL6 de la LPACAP. Les persones aspirants podran ser excloses
motivadament de la convocatòria en qualsevol moment si no compleixen els requisits, o
es detecten irregularitats en la informació i la documentació presentada.
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 (Q O¶H[HFXFLy G¶DTXHVWD RIHUWD HxWUDRUGLQjULD G¶HVWDELOLW]DFLy G¶RFXSDFLy WHPSRUDO HV
resoldran en primer lloc les convocatòries amb el sistema selectiu de concurs de mèrits,
amb la corresponent proposta de nomenament per a l¶DFFpV D OD FRQGLFLy GH SHUVRQDO
funcionari3RVWHULRUPHQWV¶H[ecutaran aquelles convocatòries amb el sistema selectiu de
concurs oposició.

CVE 202210115829

Pàg. 7-443

12. La Diputació de Barcelona tracta les dades personals dels sol·licitants i dels
seleccionats en aquests processos selectius amb la finalitat de gestionar la seva
sol·licitud i les actuacions objecte de les corresponents convocatòries, i es sotmet a les
REOLJDFLRQV SUHYLVWHV HQ HO 5HJODPHQW HXURSHX  GH  G¶DEULO general de
protecció de dades (RGPD, en endavant), la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i la resta de normativa estatal
complementària.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 5-8-2022

13. Els aspirants que, tot i no haver estat proposats per al nomenament SHUDO¶DFFpVDOD
condició de personal funcionari, hagin superat el corresponent proFpV VHOHFWLX G¶DFRUG
amb allò establert en la base general sisena d'aquestes bases generals LWDPEpG¶DFRUG
amb les bases específiques de cada convocatòria, podran ser incorporats en noves
borses de treball específiques, sempre que així ho hagin indicat expressament a la
sol·licitud, per a cobrir temporalment places com a personal funcionari interí, o podran ser
inclosos en les borses ja existents coincidents o compatibles amb la categoria objecte de
la convocatòria, tot això d'acord amb el previst a la disposició addicional quarta de la Llei
20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en
O¶RFXSDFLy S~EOLFD $TXHVWD GLVSRVLFLy VHUj DSOLFDEOH D OHV FRQYRFDWzULHV DPE SURFpV
selectiu de concurs de mèrits associades a categories i llocs de treball a proveir de les
activitats professionals regulades -segons normativa vigent-, i a la totalitat de
convocatòries amb el procés selectiu de concurs oposició.
Les seves dades seran conservades i tractades per a la gestió de les corresponents
borses sempre que es compleixin els requisits establerts per a formar-hi part.

B

/D FRUSRUDFLy UHDOLW]DUj OHV WDVTXHV QHFHVVjULHV SHUTXq V¶DFRPSOHL[LQ HOV SULQFLSLV L
deures establerts en la normativa vigent sobre la matèria, per garantir que no hi ha risc
per als drets i llibertats dels sol·licitants i dels seleccionats. Aquestes actuacions inclouran
HVSHFLDOPHQWODJDUDQWLDGHWUDQVSDUqQFLDHQFRPSOLPHQWGHO¶DUWLGHO5*3'DPE
la informació detallada per part de la corporació als mateL[RV$WDOHIHFWHLG¶DFRUGDPE
O¶HVPHQWDGD QRUPDWLYD L O¶DUWLFle 9.1.e) de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la
informació pública i ERQJRYHUQGH&DWDOXQ\DDL[tFRPDPEO¶DUWLFOHGHO'HFUHW
VREUH OD WUDQVSDUqQFLD L HO GUHW G¶DFFpV a OD LQIRUPDFLy S~EOLFD V¶LQIRUPD TXH OHV GDGHV
identificatives podran ser publicades al portal de la transparència i a la Seu electrònica de
la Diputació de Barcelona.
Les dades facilitades pels aspirants VHOHFFLRQDWV XQ FRS ILQDOLW]DW HO PRWLX TXH Q¶Ka
originat la recollida, seran conservades seguint les instruccions de gestió documental i
arxiu de la Diputació de Barcelona. Així mateix, ni se cediran ni es transferiran sense el
FRQVHQWLPHQW GH O¶DVSLUDQW R XQD SUHYLVLy OHJDO L TXH HV SRW H[HUFLU HOV dUHWV G¶DFFpV
rectificació, supressió, portabilitat, oposició i lLPLWDFLyDOWUDFWDPHQWGHGDGHVG¶DFRUGDPE
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la legislació vigent, a través de la Seu electrònica o presencialment al Registre General.

Pàg. 8-443

Les dades personals facilitades en els processos selectius regulats per aquestes bases
seran tractades per la Diputació GH %DUFHORQD DPE O¶~QLFD ILQDOLWDW GH JHVWLRQDU-los,
G¶DFRUG DPE O¶DUWLFOH  GH OD /3$&$3 3HU D TXDOVHYRO FRQVXOWD R TXHL[D UHODFLRQDGHV
DPE HO WUDFWDPHQW G¶DTXHVWHV GDGHV HOV VROāOLFLWDnts i els seleccionats tenen el dret de
contactar amb el delegat de protecció de dades a través de la bústia que la Diputació de
Barcelona posa a la seva disposició: dpd@diba.cat. Si ho consideren oportú també poden
preseQWDU XQD UHFODPDFLy GDYDQW GH O¶$XWRULWDW &DWDODQD GH Protecció de Dades
(APDCAT, https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/reclamacio/).

CVE 202210115829

Quarta. Admissió dels aspirants
1. Un cop finalitzat el termini de presentaciyGHVROāOLFLWXGVHOSUHVLGHQWGHOHJDWGHO¶¬UHD
de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la corporació dictarà una resolució, en
el termini d'un mes, en què declararà aprovada la llista provisLRQDOG¶DVSLUDQWVd'admesos
i exclosos. Aquesta resoluFLy DVVHQ\DODUj RQ V¶H[SRVDUDQ DO S~EOLF OHV OOLVWHV FRPSOHWHV
certificades dels aspirants admesos i exclosos.

Data 5-8-2022

Posteriorment i amb la suficient antelació, es determinarà el dia, l'hora i el lloc de la
UHDOLW]DFLyGHOHVSURYHVLQFORVDODGHOHVOOHQJHVFDWDODQDLFDVWHOODQDVLV¶HVFDX

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2. Aquesta resolució, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al
7DXOHUG¶edictes electrònic de la Diputació de Barcelona (i que, a més, es podrà consultar
a la pàgina web de la Diputació de Barcelona o al TDXOHU G¶DQXQFLV GH OD Direcció dels
Serveis de Recursos Humans), concedirà un termini de deu dies hàbils per a esmenes i
UHFODPDFLRQV TXH V¶KDQ GH SUHVHQWDU D WUDYpV GHO SRUWDO GH Tràmits i serveis de la
ciutadania dins la Seu electrònica de la corporació (sol·licitud per esmenes i al·legacions).
3. Les al·legacions presentades es resoldran en el termini de 30 dies naturals a partir de
O¶HQGHPj GH OD GDWD GH ILQDOLW]DFLy GHO WHUPLQL GH presentació de les sol·licituds.
Transcorregut aquest període sense que s'hagi dictat cap resolució, les al·legacions
s'entendran desestimades.

B

4. Si no s'hi presenten esmenes, la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos es
considerarà elevada a definitiva i no caldrà tornar-la a publicar. Si s'accepta alguna
reclamació, es notificarà al recurrent en els termes que estableix la LPACAP. Tot seguit,
s'esmenarà la llista, i aquesta es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i
V¶H[posarà al Tauler d'edictes electrònic de la Diputació de Barcelona. També es
publicarà DO 7DXOHU G¶anuncis de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans (c.
Minerva, 4, planta baixa ± Barcelona), i a la pàgina web de la Diputació de Barcelona.

Cinquena. Tribunal Qualificador
1. La designació nominal dels membres del Tribunal Qualificador i dels seus suplents es
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publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya L V¶DMXVWDUj D OHV UHJOHV
HVWDEOHUWHVDO¶DUWLFOHGHl TREBEP i normativa concordant.
2. El Tribunal, que estarà integrat per cinc membres, nomenarà entre els seus membres
un secretari i no podrà constituir-VH QL DFWXDU VHQVH O¶DVVLVWqQFLD GH OD majoria absoluta
dels seus membres.

Pàg. 9-443

3. El Tribunal pot disposar incorporar assessors especialistes a les seves tasques per a
totes o algunes de les proves.

CVE 202210115829

4. $ O¶HIHFWH GHO TXH SUHYHX HO 'HFUHW  G¶ GH MXQ\ VREUH O¶DFUHGLWDFLy GHO
FRQHL[HPHQWGHOFDWDOjLO¶DUDQqVHQHOVSURFHVVRVGHVHOHFFLyGHSHUVRQDOLGHSURYLVLy
de llocs de treball de les adminLVWUDFLRQV S~EOLTXHV GH &DWDOXQ\D O¶zUJDQ FRPSHWHQW HQ
matèria de política lingüística determinat per la Diputació de Barcelona nomenarà una
persona per tal que assessori el Tribunal Qualificador, la qual actuarà amb veu i sense
vot. Així mateix, el TribuQDO SRW VROāOLFLWDU O¶DVVHVVRUDPHQW GH SHUVRQHV H[SHUWHV HQ
matèria lingüística, les quals hauran de col·laborar amb la persona nomenada en la
valoració de la prova de coneixements de llengua catalana.

Data 5-8-2022

5. L'abstenció i recusació dels membres del Tribunal s'ha d'ajustar al que preveuen els
DUWLFOHVLGHOD/OHLG¶G¶RFWXEUHGHUqJLPMXUtGLFGHOVHFWRUS~EOLF /5-63
GHVG¶DUD 

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

6. El Tribunal, en tant que òrgan col·legiat, es regeix pels preceptes bàsics de la Llei
40/2015, de règim jurídiF GHO VHFWRU S~EOLF DUW  D   L SHO TXH V¶HVWDEOHL[ D OD /OHL
6/2010, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
(art. 13 a 20).

Sisena. Inici i desenvolupament del procés selectiu
1. L¶RIHrWD H[WUDRUGLQjULD G¶HVWDELOLW]DFLy G¶RFXSDFLy WHPSRUDO LQFORXUj O¶DFFpV PLWMDQoDQW
el sistema de concurs de mèrits i el de concurs oposició. Cada procés selectiu es regirà
per les corresponents bases, generals i específiques. Les bases específiques de les
FRQYRFDWzULHV UHIHULGHV D SODFHV G¶LJXDO FDWHJRULD L HVSHFLDOLWDW O¶DFFpV D OHV TXDOV HV
pugui portar a terme mitjançant el sistema de concurs de mèrits i de concurs oposició,
VHUDQGLIHUHQWVLHVFRUUHVSRQGUDQDFDGDVFXQGHOVVLVWHPHVG¶DFFpV

B

2. Es resoldran en primer lloc els processos selectius G¶DFFpV PLWMDQoDQW el sistema
selectiu de concurs de mèrits; posteriorment, V¶H[HFXWDUDQ HOV SURFHVVRV G¶DFFpV
mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició, V¶HQWpQ VHQVH SHUMXGLFL G¶DTXHOOV
processos selectius que únicament hi tenen compreses places susceptibles de ser
proveïdes mitjançant concurs de mèrits o bé mitjançant concurs oposició.
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Setena. Sistema selectiu de concurs de mèrits
1. En el cas de les convocatòries O¶DFFpV D OHV TXDOV VLJXL SHO sistema de concurs de
mèrits, els processos tenen una única fase.

Pàg. 10-443

Cal realitzar la prova FRUUHVSRQHQW D O¶DFUHGLWDFLy GHO QLYHOO GH FDWDOj GHWHUPLQDW HQ
cadascuna de les bases específiques i, VL V¶HVFDX SURYD GH FRQHL[HPHQWV GH OOHQJXD
castellana, en el FDV TXH O¶DVSLUDQW QR DFUHGLWL HVWDU HQ SRVVHVVLó del corresponent
certificat. /HV SURYHV FRUUHVSRQHQWV D O¶DFUHGLWDFLy GHO QLYHOO GH FDWDOj L VL V¶HVFDX GH
llengua castellana, es regiran per allò previst als apartats 2.8 i 2.9 de la base general
vuitena.

CVE 202210115829

2. Fase de concurs:
2.1 Consisteix a valorar els mèrits al·legats i acreditats documentalment per les persones
aspirants, fins a un màxim de 10 punts, i de conformitat amb l'escala següent:
x

Mèrits professionals: serveis prestats en la condició de personal funcionari interí o
personal laboral temporal, fins un màxim de 6 punts:

Data 5-8-2022

a.1) a la Diputació de Barcelona, als seus organismes autònoms i altres entitats
vinculades del seu sector públic, com a personal propi, en el
desenvolupament de les funcions corresponents al lloc de treball associat a
la categoria de la plaça objecte de convocatòria, a raó de 0,75 punts per any
treballat;

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

a.2) a la Diputació de Barcelona, als seus organismes autònoms i altres entitats
vinculades del seu sector públic, com a personal propi, en el
GHVHQYROXSDPHQW GH OORFV GH WUHEDOO G¶DOWUD FDWHJRULD SURIHVVLRQDO D OD GHO
lloc a proveir, a raó de 0,40 punts per any treballat;
D  D G¶DOWUHV DGPLQLVWUDFLRQV S~EOLTXHV L D OD UHVWD GHO VHFWRU S~EOLF HQ HO
desenvolupament de les funcions corresponents al lloc de treball associat a
la categoria de la plaça objecte de convocatòria, a raó de 0,15 punts per any
treballat.
Mèrits acadèmics o altres mèrits:
b.1) Titulacions acadèmiques o cursos de formació (rebuts o impartits) que
tinguin relació directa amb el lloc a proveir, entre 0,05 i 1.00 punts, en funció
GHODGXUDGDLGHOFRQWLQJXWPHWRGRORJLDG¶DYDOXDFLyLWLSXVG¶DFUHGLWDFió, a
criteri del Tribunal, fins un màxim de 2,50 punts:

B

x

- titulacions acadèmiques, màsters i postgraus, entre 0,50 i 1.00 punt;
- Cursos de formació organitzats per la Diputació de Barcelona: entre 0,10 i
1,00 punt per cada curs;
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- Docència de cursos, jornades i congressos (llevat que aquesta activitat
sigui pròpia del lloc de treball), publicacions i esWXGLV YLQFXODWV D O¶jPELW
del lloc objecte de la convocatòria, fins un màxim de 0,50 punts per
aquest concepte.

Pàg. 11-443

Amb caràcter general, els tribunals qualificadors tindran en compte la trajectòria
IRUPDWLYD GH O¶DVSLUDQW TXH SXJXL UHYHUWLU HQ HO GHVHQYROXpament del lloc de
treball.

b.2) Altres mèrits a considerar pel TULEXQDOILQVXQPj[LPG¶SXQWV

CVE 202210115829

Superació de processos selectius convocats per la Diputació de Barcelona,
ILQVXQPj[LPG¶SXQWV
- 6XSHUDFLyG¶XQSURFpVVHOHFWLXLQFOzVHQO¶RIHUtDS~EOLFDG¶RFXSDFLy
R Per a la provisió de places de la mateixa categoria i/o lloc de treball a
la de la plaça que es convoca: 1,50 punts;

Data 5-8-2022

R PHUDODSURYLVLyGHSODFHVG¶DOWUDFDWHJRULDLROORFGHWUHEDOODODGHOD
plaça que es convoca: 0,50 punt.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

- Superació de processos selectius per establir borsa de treball o per cobrir
OORFV GH WUHEDOO PLWMDQoDQW QRPHQDPHQW LQWHUt HQ HOV TXH V¶LQFORJXp IDVH
G¶DSUHFLDFLyGHODFDSDFLWDWRIDVHG¶RSRVLFLy
R Per cobrir llocs de treball mitjançant nomenament interí de la mateixa
categoria i/o lloc de treball a la de la plaça que es convoca: 1,25 punts.
R PHU FREULU OORFV GH WUHEDOO PLWMDQoDQW QRPHQDPHQW LQWHUt G¶DOWUD
categoria i/o lloc de treball a la de la plaça que es convoca: 0,25 punts
per cada borsa superada.

Vuitena. Sistema selectiu de concurs oposició

B

1. En el cas de les convocatòries O¶DFFpV a les quals sigui pel sistema de de concurs
oposició, els processos tenen dues fases diferenciades: primera fase, d'oposició; segona,
de concurs. Inclourà proves de caràcter teoricopràctic sobre el desenvolupament de les
IXQFLRQV SUzSLHV GHO OORF D SURYHLU L G¶DFRUG DPE HO WHPDUL SXEOLFDW HQ OHV FRUUHVSRQHQWs
EDVHVHVSHFtILTXHVDPpVGHODUHDOLW]DFLyGHSURYHVGHOOHQJXDFDWDODQDLVLV¶HVFDXGH
llengua castellana del nivell que correspongui per a tots els grups de classificació.
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2. )DVHG¶RSRVLFLy
2.1 (O FRQWLQJXW GH OD IDVH G¶RSRVLFLy pV HO TXH HV GHtalla en cadascuna de les
diferents bases específiques.

Pàg. 12-443

2.2. El Tribunal Qualificador podrà acordar les mesures necessàries per a un
GHVHQYROXSDPHQWjJLOGHOSURFpVVHOHFWLXLHQDTXHVWVHQWLWSRGUjGHFLGLUO¶DFXPXODFLy
GH OHV SURYHV GH OD IDVH G¶RSRVLFió en un mateix exercici. Així, sempre i quan sigui
possible, les proves teòrica i pràctica es desenvoluparan en un mateix dia.

CVE 202210115829

2.3 /HV SURYHV GH OD IDVH G¶RSRVLFLy WLQGUDQ FDUjFWHU WHRULFRSUjFWLF L FRP D REMHFWLX
principal es valorarà HOJUDXG¶H[SHULqQcia professional en el desenvolupament de les
funcions pròpies del lloc de treball associat a la categoria de la plaça objecte de la
FRQYRFDWzULDG¶DFRUGDPEHOWHPDULTXHHVSXEOLFDUjHQOHVEDVHVHVSHFtILTXHV
2.4 /DIDVHG¶RSRVLFLyVHUjHOLPLQDWzULD i les proves de què constarà -teòrica i pràcticaes qualificaran sobre un màxim de 18 punts. Per a la seva superació, és necessari que
la persona aspirant obtingui un mínim de 8 punts en el conjunt dels diferents exercicis.

Data 5-8-2022

2.5 Amb caràcter general, i per a tots els grups de classificació excepte agrupacions
professionals, es realitzaran dos exercicis; un de caràcter teòric, valorable amb un
màxim de 6 punts, i un segon amb caràcter pràctic, valorable amb un màxim de 12
punts. EQFDSGHOVGRVFDVRVV¶H[LJLUjXQPtQLPSHUDODVHYDVXSHUDFLy

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

2.6 (Q HO FDV GH SODFHV DVVRFLDGHV DO VXEJUXS G¶DJUXSDFLRQV SURIHVVLRQals, es
realitzarà un únic exercici de caràcter teoricopràctic, valorable amb el màxim de 18
punts, i en què la seva superació exigirà un mínim de 8 punts.
2.7 /D SXQWXDFLy GH O DVSLUDQW V¶REWLQGUj FDOFXODQW OD PLWMDQD DULWPqWLFD GH OHV
qualificacions atorgades per cadascun dels membres assistents del Tribunal. Si entre
les puntuacions atorgades hi ha una diferència de tres (3) o més punts, se n'exclouran
automàticament totes les màximes i les mínimes i es farà la mitjana de les
qualificacions restants.
2.8 (V SUHYHXWDPEp XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW
H[HUFLFL pV G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ
eliminats del procés. Estan exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin
acreditat estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana del
QLYHOOTXHV¶DVVHQ\DODHQODEDVHHVSHFtILFDFRUUHVSRQHQW

B

No obstant això, estan exempts de realitzar la prova de coneixements de llengua
catalana aquelles persones aspiranWVTXHSUqYLDPHQWLHQHOPDUFG¶XQSURFpVVHOHFWLX
a la Diputació de Barcelona, hagin superat o acreditat un nivell igual o superior al
requerit en les respectives bases.
La prova de català es regeix pels criteris establerts per la Direcció General de Política
/LQJtVWLFD GH OD*HQHUDOLWDW GH &DWDOXQ\D (OV REMHFWLXV O¶HVWUXFWXUD L HOFRQWLQJXW GH
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les proves responen als nivells de classificació establerts en el Marc europeu comú de
referència per a les llengües GHO &RQVHOO G¶(XURSD L DOV FULWHULV generals sobre
avaluació i certificació de coneixements de català que determina la legislació vigent
per a cada nivell.

En els exercicis corresponents a les àrees de comprensió oral, comprensió lectora
LJUDPjWLFDLOq[LFHQTXqHQWUHGLYHUVHVRSFLRQVGRQDGHVHOVH[DPLQDQGVQ¶KDQ
GH WULDU DOPHQ\V XQD THVWLRQV G¶HOHFFLy P~OWLSOe, ítems del tipus vertader/fals,
aparellar...) els errors no penalitzen, senzillament no sumen.

3HU HYLWDU FRQYRFDU HOV DVSLUDQWV HQ GXHV GDWHV GLIHUHQWV OD SDUW GH O¶H[DPHQ
FRUUHVSRQHQWDO¶H[SUHVVLyRUDOHVIDHOPDWHL[GLDGHO¶H[HUFLFLHVFULW

A difHUqQFLDGHOHVSURYHVRILFLDOVDOHVG¶DFFpVDOD'LSXWDFLyGH%DUFHORQDQRKL
ha cap exercici eliminatori, però, com en aquelles proves, en el nivell C1 es
demana obtenir un percentatge mínim equivalent al 50% de la puntuació atorgada
DO¶DFWLYLWDWGH reGDFFLyLDO¶jUHDG¶H[SUHVVLyRUDO$L[tPDWHL[HQHOVQLYHOOV$%
L % QR HV GHPDQD FDS SXQWXDFLy PtQLPD GH O¶DFWLYLWDW GH UHGDFFLy SHUz Vt TXH
V¶H[LJHL[REWHQLUXQSHUFHQWDWJHPtQLPHTXLYDOHQWDOGHODSXQWXDFLyDWRUJDGD
DO¶jUHDG¶H[SUHVVLyoral.

/DTXDOLILFDFLyTXHV¶DWRUJDpVG¶DSWHRQRDSWHLSHUVHUGHFODUDWDSWHFDOREWHQLU
una puntuació global equivalent al 60% del total en els nivells A2, B1, B2 i C2, i al
70% en el nivell C1.






CVE 202210115829



Data 5-8-2022

Les activitats es presenten distribuïdes en àrees de coneixement, a cada una de
OHV TXDOV VHJRQV HO QLYHOO V¶DWRUJD XQ SHUFHQWDWJH GH OD SXQWXDFLy WRWDO GH OD
prova, àrea de comprensió oral, àrea de comprensió lectora, àrea de gramàtica i
YRFDEXODULjUHDG¶expreVVLyHVFULWDLjUHDG¶H[SUHVVLyRUDO

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona



Pàg. 13-443

(Q WRWV HOV QLYHOOV V¶DYDOXHQ FRPSHWqQFLHV RUDOV L HVFULWHV GH OD OOHQJXD /HV SURYHV
presenten les característiques següents:

2.9 Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyolD QL OD G¶XQ SDtV RQ O¶HVSDQ\RO
VLJXL OOHQJXD RILFLDO KDQ G¶DFUHGLWDU HO FRQHL[HPHQW GHO FDVWHOOj PLWMDQoDQW OD UHDOLW]DFLy
G¶XQD SURYD HQ TXq HV FRPSURYDUj TXH SRVVHHL[HQ XQ QLYHOO DGLHQW GH FRPSUHQVLy L
H[SUHVVLyRUDOLHVFULWDG¶DTXHVWDOOHQJXDHQtot cas ajustat al contingut funcional del lloc
de treball a desenvolupar. Aquesta prova es qualificarà com a apte o no apte.

B

(OFRQWLQJXWG¶DTXHVWDSURYDV¶KDG¶DMXVWDUDOTXHGLVSRVDHO5HLDOGHFUHWGH
 GH MXOLRO SHO TXDO V¶HVWDEOHL[HQ GLploPHV DFUHGLWDWLXV GHO FRQHL[HPHQW GH O¶HVSDQ\RO
com a llengua estrangera.
Estaran exempts de fer aquesta prova els aspirants que acreditin els coneixements
UHTXHULWV GH OOHQJXD FDVWHOODQD PLWMDQoDQW XQ GHOV GRFXPHQWV TXH V¶LQGLTXHQ D
continuació:
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CertifLFDW G¶KDYHU FXUVDW O¶HGXFDFLy SULPjULD OD VHFXQGjULD L HO EDW[LOOHUDW D O¶(VWDW
espanyol.
'LSORPD G¶HVSDQ\RO QLYHOO % & R HTXLYDOHQW  TXH HVWDEOHL[ HO 5HLDO GHFUHW
 GH  G¶RFWXEUH R HTXLYDOHQW R FHUWLILFDFLy DFDGqPLFD TXH DFUHGLWL
haver VXSHUDWWRWHVOHVSURYHVGLULJLGHVDO¶REWHQFLyG¶DTXHVWWtWRO
&HUWLILFDW G¶DSWLWXG GH FDVWHOOj SHU D HVWUDQJHUV H[SHGLW SHU OHV HVFROHV RILFLDOV
G¶LGLRPHV
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Pàg. 14-443

També en quedaran exempts els aspirants que acreditin haver cursat en llengua
castellana els eVWXGLVFRQGXHQWVDREWHQLUODWLWXODFLyH[LJLGDFRPDUHTXLVLWG¶DFFpVHQHO
procés selectiu.

CVE 202210115829

3. Fase de concurs:
3.1. Aquesta fase és aplicable als aspirants que superin la fase d'oposició.
3.2. Consisteix a valorar els mèrits al·legats i acreditats documentalment per les
persones aspirants, fins a un màxim de 12 punts, i de conformitat amb l'escala
següent:
Mèrits professionals: serveis prestats en la condició de personal funcionari interí o
personal laboral temporal, fins un màxim de 10,5 punts:

Data 5-8-2022

x

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

a.1) a la Diputació de Barcelona, als seus organismes autònoms i altres entitats
vinculades del seu sector públic, com a personal propi, en el
desenvolupament de les funcions corresponents al lloc de treball associat a
la plaça objecte de convocatòria, a rDyG¶SXQWVSHUDQ\WUHEDOODW
a.2) a la Diputació de Barcelona, als seus organismes autònoms i altres entitats
vinculades del seu sector públic, com a personal propi, en el
desenvolupament de lloFV GH WUHEDOO G¶DOWUD FDWHJRULD SURIHVVLRQDO D OD GHO
lloc a proveir, a raó de 0,60 punts per any treballat;
D  D G¶DOWUHV DGPLQLVWUDFLRQV S~EOLTXHV L D OD UHVWD GHO VHFWRU S~EOLF HQ HO
desenvolupament de les funcions corresponents al lloc de treball associat a
la plaça objecte de convocatòria a raó de 0,20 punts per any treballat.
0qULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVILQVXQPj[LPG¶SXQWV
b.1) Titulacions acadèmiques o cursos de formació que tinguin relació directa
amb el lloc a proveir, entre 0,05 i 1,00 punts, en funció de la durada i del
contingut, PHWRGRORJLDG¶DYDOXDFLyLWLSXVG¶DFUHGLWDFLyDFULWHULGHOTribunal:

- Titulacions acadèmiques, màsters i postgraus, entre 0,50 i 1,00 punt;

B

x

- Cursos de formació organitzats per la Diputació de Barcelona: entre 0,10 i
1,00 punt per cada curs;
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- Docència de cursos, jornades i congressos (llevat que aquesta activitat
sigui pròpLD GHO OORF GH WUHEDOO  SXEOLFDFLRQV L HVWXGLV YLQFXODWV D O¶jPELW
del lloc objecte de la convocatòria, fins un màxim de 0,50 punts per
aquest concepte.

Pàg. 15-443

Amb caràcter general, els tribunals qualificadors tindran en compte la trajectòria
IRUPDWLYD GH O¶DVpirant que pugui revertir en el desenvolupament del lloc de
treball.
b.2) Superació de processos selectius convocats per la Diputació de Barcelona:

CVE 202210115829

- 6XSHUDFLyG¶XQSURFpVVHOHFWLXiQFOzVHQO¶RIHUWDS~EOLFDG¶RFXSDFLy
R Per a la provisió de places de la mateixa categoria i/o lloc de treball a
la de la plaça que es convoca: 1,50 punts;
R 3HUDODSURYLVLyGHSODFHVG¶DOWUDFDWHJRULDLROORFGHWUHEDOODODGHOD
plaça que es convoca: 0,50 punt.

Data 5-8-2022

- Superació de processos selectius per establir borsa de treball o per cobrir
OORFV GH WUHEDOO PLWMDQoDQW QRPHQDPHQW LQWHUt HQ HOV TXH V¶LQFORJXp IDVH
G¶DSUHFLDFLyGHODFDSDFLWDWRIDVHG¶RSRVLFLy
R Per cobrir llocs de treball mitjançant nomenament interí de la mateixa
categoria i/o lloc de treball a la de la plaça que es convoca: 1,25 punts.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

R 3HU FREULU OORFV GH WUHEDOO PLWMDQoDQW QRPHQDPHQW LQWHUt G¶DOWUD
categoria i/o lloc de treball a la de la plaça que es convoca: 0,25 punts
per cada borsa superada.
3.3 La puntuació definitiva del concurs oposició serà el resultat de sumar les
SXQWXDFLRQVREWLQJXGHVHQOHVIDVHVG¶RSRVLFLyLGHFRQFXUV

Novena. Disposicions de caràcter general

B

1. Només hi haurà una convocatòria per a cada prova, i s¶H[FORXUj GHO SURFpV VHOHFWLX
O¶DVSLUDQW TXH QR KL FRPSDUHJXL LQGHSHQGHQWPHQW GH O¶HYHQWXDO motivació de la
incompareixença, llevat dels casos degudament justificats i lliurement apreciats pel
Tribunal.
2. Una vegada iniciat el procés selectiu, les puntuacions obtingudes pels aspirants que
KDJLQ VXSHUDW FDGDVFXQD GH OHV SURYHV MXQWDPHQW DPE OD GDWD O¶KRUD L HO OORF GH
FHOHEUDFLyGHODSURYDVHJHQWV¶H[SRVDUDQDO7DXOHUG¶edictes electrònic de la Diputació
de Barcelona, així com al TDXOHU G¶DQXQFLV GH la Direcció dels Serveis de Recursos
Humans ( c. Minerva, 4, planta baixa, Barcelona) i, a més, es podran consultar a la
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pàgina web de la Diputació de Barcelona$TXHVWVDQXQFLVV¶KDQGHIHUS~EOLFVDlmenys
72 hores abans de començar la prova següent. A tots els efectes, la publicació dels
diferents anuncis en el 7DXOHUG¶Hdictes electrònic de la Diputació de Barcelona determina
O¶LQLFLGHOFzPSXWGHWHUPLQLVPHQWUHTXHTXDOVHYRODOWUDSXEOLFDFLyHQTDXOHUVG¶DQXQFLV
GH OD FRUSRUDFLy GLIHUHQWV GH O¶HVPHQWat o la difusió a través de la pagina web de la
Diputació de Barcelona tenen caràcter complementari.

CVE 202210115829

Pàg. 16-443

La identificació de les persones aspirants admeses i excloses, així com de les que vagin
superant o siguin declarades aptes en les diferents fases i aquelles que resultin finalment
proposades SHUDO¶DFFpVDODFRQGLFLyGHSHUVRQDOIXQFLRQDULTXDQV¶H[SRVLDTXDOVHYRO
mitjà de difusió públic previst a les bases de la convocatòria, es farà mitjançant el nom i
cognoms de la persona, afegint les quatre xifres numèriques del DNI, NIE, passaport o
GRFXPHQWHTXLYDOHQW 'LVSRVLFLy$GGLFLRQDO6HWHQDSULPHUSDUjJUDIGHO¶DSDUWDWSULPHUde
la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales (endavant LOPDGDD). Si les persones interessades no
WLQJXHVVLQFDSG¶DTXHVWVGRFXPHQWVVH¶OVLGHQWLILFDUj~QLFDPHQWSHOVHXQRPLFRJQRPV
'LVSRVLFLy$GGLFLRQDO6HWHQDWHUFHUSDUjJUDIGHO¶DSDUWDWSULPHU/23'*'' 

Data 5-8-2022

La identificació de les persones aspirants que no superin les corresponents fases o
finalment no siguin proposades SHU D O¶DFFpV D OD FRQGLFLy GH SHUVRQDO IXQFLRQDUL, quan
V¶H[SRVL D TXDOVHYRO PLWMj GH GLIXVLy S~EOLF SUHYLVW D OHV EDVHV GH OD FRQYRFDWzULD HV
presentarà pseudonimitzada, substituint les dades identificatives de nom i cognoms per
XQFRGLTXHVHUjHOQ~PHURFRUUHVSRQHQWDOUHJLVWUHG¶HQWUDGDGHODVROāOicitud.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

(QFDVTXHO¶DVSLUDQWHVWURELHQDOJXQDVLWXDFLyHQODTXHDTXHVWDSXEOLFDFLyFRPSRUWLR
pugui comportar un risc per als seus drets, ho haurà de comunicar de manera immediata
en el moment de fer la sol·licitud per tal de procedir a la valoració del cas i prendre les
PHVXUHVTXHV¶HVWLPLRSRUWXQHV
Respecte la identificació personal dels membres dels tribunals, i per tal garantir els
priQFLSLVG¶LPSDUFLDOLWDWSXEOLFLWDWLWUDQVSDUqQFLDGHOSURFpVVHOHFWLXHVGRQDUjDFRQqL[HU
la composició nominDO GH O¶zUJDQ GH VHOHFFLy DPE OD SXEOLFDFLy GH OD OOLVWD G¶DGPHVRV L
exclosos de la convocatòria.
3. Segons el sorteig efectuat el dia 25 de juliol de 2022 D OHV ¶ KRUHV D O¶HGLILFL GHO
carrer 0LQHUYD  GH %DUFHORQD O¶RUGUH GHOV DVSLUDQWV HQ HOV H[HUFLFLV LQGLYLGXDOV
V¶LQLFLDUjDPEHOVGHSULPHUFRJQRPFRPHQoDQWSHUODOOHWUD³M´

B

4. 6¶HQWpQTXHHOFRPSOLPHQWGHOHVFRQGLFLRQVLHOVUHquisits exigits per poder participar
en els diferents processos selectius, així com els específics dels diversos torns i
FRQYRFDWzULHVV¶KDG¶KDYHUSURGXwWHQODGDWDG¶DFDEDPHQWGHOWHUPLQLGHSUHVHQWDFLyGH
sol·licituds i mantenir-se fins a la presa de possessió com a funcionari de carrera.
Aquestes condicioQVLUHTXLVLWVV¶KDQG¶DFUHGLWDUGHODPDQHUDLHQHOWHUPLQLTXHSUHYHX
la base general desena,
6¶HVWDEOHL[HQFULWHULVGHSRVVLEOHGHVHPSDWTXHVHUDQLGqQWLFVHQDPEGXHVWLSRORJLHV
de processos selectius (concurs de mèrits i concurs oposició) i que seran aplicats en
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O¶RUGUHGHSUHODFLyVHJHQW
 Serveis prestats a la Diputació de Barcelona com a personal funcionari interí en el
desenvolupament de les funcions corresponents al lloc de treball objecte de
convocatòria.

Pàg. 17-443

 Serveis prestats a la Diputació de Barcelona com a personal funcionari interí en
qualsevol categoria.
 Serveis prestats a la Diputació de Barcelona (com a funcionari de carrera o interí).
 Major edat.

CVE 202210115829

 Resta de criteris acordats per a la gestió de borses de treball (discriminació
SRVLWLYD L VHU YtFWLPD G¶XQD VLWXDFLy GH YLROqQFLD GH JqQHUH GHJXGDPHQW
acreditada).
Desena. /OLVWDG¶DSURYDWVLSUHVHQWDFLyGHGRFXPHQWV

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 5-8-2022

1. Un cop finalitzat cada procés de selecció mitjançant el sistema selectiu de concurs de
mèrits el Tribunal Qualificador farà pública, al 7DXOHU G¶Hdictes electrònic ±i també es
podrà consultar al TaXOHOOG¶DQXQFLVGHOD'LUHFFLyGHOV6HUYHLVGH5HFXUVRV+XPDQV(c.
Minerva, 4, planta baixa - Barcelona)-, la relació provisional de persones aspirants
proposades per al seu nomenament com a personal funcionari de la Diputació de
Barcelona. Contra aquesta resolució, les persones interessades podran presentar
al·legacions en el termini de 20 dies hàbils, comptaGRUV GHV GH O¶HQGHmà de la data en
què es publiqui, que es resoldran en un termini de 30 dies -també hàbils-. Transcorregut
DTXHVW WHUPLQL VHQVH TXH V¶KDJL GLFWDW UHVROXFLy OHV DOāOHJDFLRQV V¶HQWHQGUDQ
GHVHVWLPDGHV 6L QR VH¶Q SUHVHQWHQ OD OOLVWD G¶DVSLUants proposats per D O¶DFFpV D OD
condició de personal funcionari es considerarà elevada a definitiva i no es tornarà a
publicar
Si s'accepta alguna al·legació, es notificarà a la persona recurrent en els termes que
estableix la LPACAP.
Es tractarà en els mateixos termes la relació de persones aspirants proposades per al
seu nomenament com a personal funcionari de la Diputació de Barcelona en els
processos selectius mitjançant el sistema de concurs oposició.

B

2. En cap cas el nombre d'aspirants proposats SHU D O¶DFFpV D Oa condició de personal
funcionari pot superar el de places convocades.
3. '¶DFRUG DPE DOOz HVWDEOHUW HQ HO SXQW  GH OD EDVH JHQHUDO tercera les persones
aspirants proposades per ser nomenades com a personal funcionari de la Diputació de
Barcelona han de presentar, a la Direcció de Serveis de Recursos Humans de la
corporació (c. Minerva, 4, primera planta - Barcelona), en el termini de vint dies hàbils a
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SDUWLU GH O¶HQGHPj GH O¶H[SRVLFLy GH OD OOLVWD GHILQLWLYD G DSURYDWV HOV GRFXPHQWV
acreditatius de les condicions de capacitat i dels requisits exigits que es detallen a la base
general segona i a les bases específiques corresponents.
Per a fer efectiva aquesta presentació de GRFXPHQWV GLQV HO WHUPLQL HVWDEOHUW O¶2ILFLQD
G¶$FFpV L *HVWLy GH OD &RQWUDFWDció es posarà en contacte amb les persones
seleccionades per a establir una cita prèvia.

Pàg. 18-443

4. /¶DFUHGLWDFLyGHOVrequisits contemplats en la base general segona no serà necessària
si la persona aspirant manifesta, i així es comprova, que ja consta a la Diputació de
Barcelona.

CVE 202210115829

5. 4XDQ XQ DVSLUDQW DOāOHJXL XQD WLWXODFLy HTXLYDOHQW D O¶H[LJLGD FRP D UHTXLVLW HQ OHV
bases específiques de la convocatòria, haurà G¶DFUHGLWDU GRFXPHQWDOPHQW O¶HVPHQWDGD
equivalència.

Data 5-8-2022

6. El certificat acreditatiu de posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques
que pertoquen a les places objecte de cada procés selectiu serà expedit per l'equip mèdic
dels Serveis de Recursos Humans d'aquesta corporació mitjançant una revisió mèdica
obligatòria, que s'efectuarà segons les normes vigents en cada moment a la Diputació de
Barcelona.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

7. Els aspirants que dins del termini fixat, excepte casos de força major, no presentin la
documentació, o de l'examen de la qual es comprovi que no compleixen algun dels
requisits assenyalats a la base general segona i en les corresponents bases
específiques, no podran ser nomenats i s'anul·laran les seves actuacions sens perjudici
de la responsabilitat en què hagin incorregut.
Com a FRQVHTqQFLD GH O¶DQXOāODFLy HVPHQWDGD, així com en el supòsit de renúncia de
O¶DVpirant proposat  HO SUHVLGHQW GHOHJDW GH O¶¬UHD GH 5HFXUVRV +XPDQV +LVHQGD L
6HUYHLV ,QWHUQV IRUPXODUj XQD SURSRVWD D IDYRU GH O¶DVSLUDQW DSURYDW següent de la llista
que hagi obtingut la puntuació més alta, fins cobrir el total de les places convocades.
Aquest candidat proposat haurà G¶DSRUWDUODGRFXPHQWDFLyMDGHVFULWD.

Onzena. Nomenament, període de pràctiques i presa de possessió

B

 ([KDXULW HO WHUPLQL GH SUHVHQWDFLy GH GRFXPHQWV HO SUHVLGHQW GHOHJDW GH O¶¬UHD GH
Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns de la Diputació nomenarà funcionaris en
pràctiques els aspirants proposats pel Tribunal. Aquests nomenaments seran notificats
als interessats i publicats al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
No obstant això, seran nomenats directament funcionaris de carrera els aspirants que
DFUHGLWLQ KDYHU SUHVWDW VHUYHLV D OD FRUSRUDFLy GLQV GH O¶DQ\ LPPHGLDWDPHQW DQWHULRU D OD
corresponent convocatòria, sempre que ho hagin estat en la mateixa categoria, hi hagin
obtingut una valoració adequada i ho hagin fet durant un període igual o superior al
previst per a les pràctiques. Si els serveis haguessin estat prestats per un període inferior,
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el nomenament com a funcionaris en pràctiques serà pel temps necessari per completar
amb aquell el període establert.
2. Una vegada efectuada aquesta notificació, els aspirants nomenats hauran d'incorporarse al servei de la corporació en el moment en què hi siguin requerits, i en un termini
màxim d'un mes des de la data del nomenament. En aquest moment els serà lliurada una
diligència d'inici de prestació de serveis com a funcionaris en pràctiques.

Pàg. 19-443

3. Els aspirants que injustificadament no s'incorporin al servei de la corporació perdran
tots els drets derivats del procés de selecció i del nomenament subsegüent com a
funcionaris de carrera.

CVE 202210115829

4. El període de pràctiques és de sis mesos. Durant aquest període els funcionaris han
d'assistir als cursos de formació que la corporació pugui organitzar.
5. Els funcionaris en pràctiques gaudeixen de les mateixes retribucions que els
funcionaris de carrera d'igual categoria i lloc de treball, tal i com estableix el Reial Decret
456/1986, de 10 de febrer, pel qual es fixen les retribucions del personal funcionari en
pràctiques, modificat pel Reial Decret 213/2003.

Data 5-8-2022

6. El període de pràctiques és supervisat per la Direcció dels Serveis de Recursos
Humans i pel cap del servei on sigui destinat el funcionari en pràctiques.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

3HU VHU QRPHQDW IXQFLRQDUL GH FDUUHUD HO IXQFLRQDUL HQ SUjFWLTXHV KD G¶KDYHU Fomplert
com a mínim el 80% del període de pràctiques establert. El nomenament serà prorrogat
PLWMDQoDQW'HFUHWGHOSUHVLGHQWGHOHJDWGHO¶¬UHDGH5HFXUVRV+XPDQV+LVHQGDL6HUYHLV
Interns, fins a completar el temps mínim abans indicat del 80%, si l'aspirant, per motius
justificats, no l'ha pogut complir en el termini previst, de sis mesos a partir de la data de
presa de possessió com a funcionari en pràctiques.
7. Una vegada acabat aquest període, els aspirants que l'hagin superat satisfactòriament
seran nomenats funcionaris de carrera. Aquells altres que no assoleixin el nivell suficient
d'integració i eficiència en el lloc de treball objecte del procés selectiu seran declarats no
DSWHV SHU UHVROXFLy PRWLYDGD GHO SUHVLGHQW GHOHJDW GH O¶¬UHD GH 5HFXUVRV +Xmans,
Hisenda i Serveis Interns de la corporació, amb tràmit d'audiència previ, i perdran en
conseqüència tots els drets al nomenament com a funcionaris de carrera. En aquest
darrer supòsit, se'n donarà compte a la Junta de Personal de la Diputació de Barcelona.

B

8. Els aspirants que siguin proposats com a funcionaris per a les places adscrites a la
SODQWLOOD GHOV GLIHUHQWV RUJDQLVPHV DXWzQRPV L DOWUHV HQWLWDWV YLQFXODGHV V¶LQWHJUDUDQ D OD
plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona i seran adscrits en servei actiu, en la
mateixa data de la presa de possessió, als corresponents organismes autònoms o
entitats vinculades.
9. El nomenament com a funcionari de carrera serà publicat al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona. L'aspirant ha de fer el jurament o promesa a què fa referència el
Decret 359/1986, de 4 de desembre, abans de prendre possessió com a funcionari de
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carrera.
10 /¶RUJjQLF GH FRQWDFWH és O¶2ILFLQD G¶$FFpV L *HVWLy GH OD &RQWUDFWDFLy de la Direcció
dels Serveis de Recursos Humans, com a responsable de la tramitació administrativa de
les convocatòries de seleccióO¶DGUHoDpVoagc.estabilitzacio@diba.cat.

Pàg. 20-443

Dotzena. Incompatibilitats

CVE 202210115829

En l'exercici de la funció pública atribuïda a la plaça a la qual ha estat destinat, que pot
ser exercida en qualsevol punt de l'àmbit provincial, serà aplicable al funcionari la
normativa vigent sobre el règim d'incompatibilitats en el sector públic, en compliment de la
qual l'aspirant, abans d'incorporar-se al servei de la corporació, haurà d'efectuar una
declaració d'activitats i, si s'escau, sol·licitar la compatibilitat en el formulari que li
facilitaran a la Direcció dels Serveis de Recursos Humans d'aquesta Diputació, o exercir,
altrament, l'opció prevista a l'article 10 de la Llei 53/84 de 26 de desembre, a l'article 10
de la Llei 21/87, de 26 novembre i a l'article 337 del Decret 214/90.

Tretzena. Incidències

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 5-8-2022

/HV FRQYRFDWzULHV EDVHV JHQHUDOV R HVSHFtILTXHV OOLVWHV GHILQLWLYHV G¶DGPHVRV i
exclosos, els nomenaments com a funcionaris en pràctiques i de carrera i les resolucions
per les quals es declara no superat el període de pràctiques, poden ser impugnats pels
interessats mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu davant el Jutjat
&RQWHQFLyV $GPLQLVWUDWLX GH %DUFHORQD GLQV HO WHUPLQL GH GRV PHVRV GH O¶HQGHPj GH OD
notificació o publicació en els diaris oficials.
Alternativament i potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant la presidència
de la Diputació GH%DUFHORQDHQHOWHUPLQLG¶XQPHVDFRPSWDUGHVGHOGLDVHJHQWGHOD
publicació o notificació.
En allò que no preveuen aquestes bases, es procedirà segons el que determina el Reial
'HFUHW /HJLVODWLX  GH  G¶RFWXEUH SHO TXH V¶DSURYD HO WH[W refós de la Llei de
O¶(VWDWXW bjVLF GH O¶empleat públic, el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual
s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública i el Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
V¶DSURYDHO5HJODPHQWGHOSHUVRQDODOVHUYHLGHOHVHQWLWDWVORFDOV.

B

Contra els actes de tràmit del Tribunal que decideixen directament o indirectament el fons
GH O¶DVVXPSWH TXH GHWHUPLQHQ OD LPSRVVLELOLWDW GH FRQWLQXDU Hn el procés selectiu, que
produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i interessos legítims, les persones
LQWHUHVVDGHV SRGHQ LQWHUSRVDU UHFXUV G¶DOoDGD GDYDQW OD SUHsidència de la Diputació de
%DUFHORQDHQHOWHUPLQLG¶XQPHVDFRPSWDUGHOGLD següent al de la publicació, exposició
en el 7DXOHUG¶HGLFWHVHOHFWUzQLFGHOD'LSXWDFLy de Barcelona o notificació individual.
Contra els actes de tràmit del Tribunal no inclosos en el punt anterior, al llarg del procés
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selectiu, els aspirants poden formular totes les al·legacions que estimin pertinents perquè
siguin preses en consideració en el moment de fer pública la puntuació final del procés
selectiu.

B

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 5-8-2022

CVE 202210115829

Pàg. 21-443

El Tribunal està facultat per resoldre els dubtes o discrepàncies que s'originin durant el
desenvolupament del procés de selecció.
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