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Annex II

Pàg. 22-443
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Procés selectiu 01CMO/22

CVE 202210115829

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 7 places de la
categoria de tècnic/a superior arquitectura-enginyeria - arquitecte/a, del grup de
classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe
tècnics superiors, de la plantilla de funcionaris/àries de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
La SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Data 5-8-2022

Primera. Distribució del nombre de places
/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS plaça pel torn de
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Segona. Condicions dels aspirants

x

Estar en possessió de la titulació universitària oficial en arquitectura o titulació
equivalent que habiliti per a l'exercici de la professió regulada d'arquitecte/a,
segons el que estableixen les directives comunitàries.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD Yigent reconeix com a
equivalents.

B

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
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El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQt 2 de la base general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

CVE 202210115829

Pàg. 23-443

Així mateix, L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV Gel Consell
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRm a
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

Data 5-8-2022

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, es podran consultar HQ O¶Dnunci de la
convocatòria.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

'¶DFRUGDPEHOque preveu el punt 13 de la base general tercera, els aspirants que, tot i
no haver estat proposats per al nomenament, hagin superat aquest procés selectiu,
G¶DFRUG DPE DOOz HVWDEOHUW HQ OD EDVH JHQHUDO VLVHna de les bases generals i també
G¶DFRUGDPEDTXHVWHVEDVHVHVSHFtILTXHV, seran incorporats en la corresponent borsa de
treball específica 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
WHPSRUDOLWDWHQO¶RFXSDFLyS~EOLFD

Procés selectiu 02CMO/22

B

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 3 places de la
categoria de tècnic/a superior arquitectura-enginyeria - enginyer/a de camins,
canals i ports, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial,
sotsescala tècnica, classe tècnics superiors, de la plantilla de funcionaris de la Diputació
de Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:
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Primera. Distribució del nombre de places
/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

CVE 202210115829

Estar en possessió de la titulació universitària oficial en enginyeria de camins,
canals i ports o titulació equivalent que habiliti per a l'exercici de la professió
regulada d'enginyer de camins, canals i ports, segons el que estableixen les
directives comunitàries.

Data 5-8-2022

x

Pàg. 24-443

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Tercera. Procés selectiu

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHOa base general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

B

Així mateix, L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixements de FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHll
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.
Els aspirants KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
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El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVacadèmics o altreVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL Ge la
convocatòria.

CVE 202210115829

Pàg. 25-443

'¶DFRUGDPEHOque preveu el punt 13 de la base general tercera, els aspirants que, tot i
no haver estat proposats per al nomenament, hagin superat aquest procés selectiu,
G¶DFRUG DPE DOOz HVWDEOHUW HQ OD EDVH JHQHUDO VLVHQD GH OHV EDVHs generals i també
G¶DFRUGDPEDTXHVWHVEDVHVHVSHFtILTXHV, seran incorporats en la corresponent borsa de
treball específica 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
WHPSRUDOLWDWHQO¶RFXSDFLyS~EOLFD

Procés selectiu 03CM/22

Data 5-8-2022

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 13 places de la
categoria de tècnic/a superior arquitectura-enginyeria - enginyer/a del territori, del
grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala tècnica,
classe tècnics superiors, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants

x

Estar en possessió de la titulació universitària oficial en enginyeria de forests,
enginyeria de monts o enginyeria de camins, canals i ports o titulacions
equivalents que habLOLWLQ SHU D O¶H[HUFLFL GH OD professió regulada G¶HQJLQ\HUD GH
forests, d'enginyer/a de monts o enginyer/a de camins, canals i ports, segons el
que estableixen les directives comunitàries.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a

B

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
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O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Tercera. Procés selectiu

Pàg. 26-443

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

CVE 202210115829

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

Data 5-8-2022

Així mateix, L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixements de FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R no apte; els aspirants que siguin considerats no aptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
refeUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Els aspirants hauran de presentar tota la documentació acreditativa d¶acord amb el que
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, es podran consultaU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

B

'¶DFRUGDPEHOque preveu el punt 13 de la base general tercera, els aspirants que, tot i
no haver estat proposats per al nomenament, hagin superat aquest procés selectiu,
G¶DFRUG DPE DOOz HVWDEOHUW HQ OD EDVH JHQHUDO VLVena de les bases generals i també
G¶DFRUGDPEDTXHVWHVEDVHVHVSHFtILTXHV, seran incorporats en la corresponent borsa de
treball específica 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
WHPSRUDOLWDWHQO¶RFXSDFLyS~EOLFD
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Procés selectiu 04CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 5 places de la
categoria de tècnic/a superior arquitectura-enginyeria - enginyer/a forestal, del grup
de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe
tècnics superiors, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes
autònoms i entitats públiques vinculades.

Pàg. 27-443

/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV places es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

CVE 202210115829

Primera. Distribució del nombre de places
/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants

Estar en possessió de la titulació universitària oficial en enginyeria de forests o
HQJLQ\HULD GH PRQWV R WLWXODFLRQV TXH KDELOLWLQ SHU D O¶H[HUFLFL GH OD professió
regulada G¶HQJLQ\HUD GH IRUHVWV R G HQJLQ\HUD GH PRQWV VHJRQV HO TXH
estableixen les directives comunitàries.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUtificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

x

Data 5-8-2022

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

B

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
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Pàg. 28-443

https://bop.diba.cat

Així mateix, L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOs aspirants que siguin considerats no aptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
referència per a O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRm a
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE Hl que
preveu el punt 4 de la base general tercera.

CVE 202210115829

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, es podran consultaU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 5-8-2022

'¶DFRUGDPEHOque preveu el punt 13 de la base general tercera, els aspirants que, tot i
no haver estat proposats per al nomenament, hagin superat aquest procés selectiu,
G¶DFRUG DPE DOOz HVWDEOHUW HQ OD EDVH general sisena de les bases generals i també
G¶DFRUGDPEDTXHVWHVEDVHVHVSHFtILTXHV, seran incorporats en la corresponent borsa de
treball específica 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
WHPSRUDOLWDWHQO¶RFXSDFLy pública.

Procés selectiu 06CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça de la
categoria de tècnic/a superior en ciències - tècnic/a de laboratori
químic/microbiològic, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració
especial, sotsescala tècnica, classe tècnics superiors, de la plantilla de funcionaris de la
Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWD SODoD es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

B

Primera. Distribució del nombre de places
/DSODoDFRQYRFDGDFRUUHVSRQDOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGHSODFHV
reservades a la integració de persones amb discapacitat.
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Segona. Condicions dels aspirants

Estar en possessió de la titulació universitària oficial d'enginyeria química, o
qualsevol grau o llicenciatura en l'àmbit de ciències o equivalent, segons la
normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

x

Estar en possessió del permís de conducció de classe B.

CVE 202210115829

x

Pàg. 29-443

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Tercera. Procés selectiu

Data 5-8-2022

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[Hl punt 2 de la base general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶ofici.
Així mateix, L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ Hliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJües del Consell
G¶(XURSD R G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.

B

(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, es podran consultar eQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.
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Procés selectiu 07CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça de la
categoria de tècnic/a superior en ciències - tècnic/a superior gestió del medi
natural, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial,
sotsescala tècnica, classe tècnics superiors, de la plantilla de funcionaris de la Diputació
de Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

Pàg. 30-443

/D SURYLVLy G¶DTXHVWD SODoD es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

CVE 202210115829

Primera. Distribució del nombre de places
/DSODoDFRQYRFDGDFRUUHVSRQDOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGHSODFHV
reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants

Estar en possessió de la titulació universitària oficial de grau o llicenciatura en
biologia, en ciències ambientals o enginyeria de forests o equivalent, segons la
normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

x

Data 5-8-2022

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

B

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
Així mateix, L G¶DFRUG DPE el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
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G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOls títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Pàg. 31-443

(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

CVE 202210115829

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 08CMO/22

Data 5-8-2022

eV REMHFWH G¶aquestes bases regular el procés selectiu per proveir 3 places de la
categoria de tècnic/a superior en ciències - tècnic/a en l'àmbit de la gestió del medi
ambient, del grup de classificació A, subgrup A1, escala G¶DGPLQLVWUDFLy HVSHFLDO
sotsescala serveis especials, classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de
la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants

x

Estar en possessió de la titulació universitària oficial d'enginyeria química, o
qualsevol grau o llicenciatura en l'àmbit de ciències o equivalent, segons la
normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L l¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R

B

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Pàgina 31

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

https://bop.diba.cat

G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Tercera. Procés selectiu

Pàg. 32-443

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

CVE 202210115829

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODEDVHJHQHUDOVHWHQD(OVPqULWVKDQGHVHU
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

Data 5-8-2022

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de conei[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHrtificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.
Els DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVacadèmLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 09CMO/22

B

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV EDVHV UHJXODU HO SURFpV VHOHFWLX SHU SURYeir 7 places de la
categoria de tècnic/a superior - tècnic/a en l'àmbit del medi ambient, del grup de
FODVVLILFDFLy$VXEJUXS$HVFDODG¶DGPLQLVWUDFLyHVSHFLDOVRWVHVFDODVHUYHLVespecials,
classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:
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Primera. Distribució del nombre de places
/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, llicenciatura,
enginyeria o arquitectura, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH Oa normativa vigent reconeix com a
equivalents.

CVE 202210115829

x

Pàg. 33-443

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Data 5-8-2022

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODEDVHJHQHUDOVHWHQD(OVPqULWVKDQGHVHU
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

B

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixements de catDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXe siguin considerats no aptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWgH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.
Els aspirants hauUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVacadèmics o altres mqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
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b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 10CM/22

Pàg. 34-443

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça de la
categoria de tècnic/a superior arquitectura-enginyeria - tècnic/a en la gestió de
l'àmbit del medi ambient, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració
especial, sotsescala tècnica, classe tècnics superiors, de la plantilla de funcionaris de la
Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

CVE 202210115829

La SURYLVLy G¶DTXHVWD SODoD HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i les bases específiques següents.

Primera. Distribució del nombre de places

Data 5-8-2022

La plaça convocada correspon DOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDpel torn de places
reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants

x

Estar en possessió de la titulació universitària oficial de grau o llicenciatura en
biologia, en ciències ambientals o enginyeria de forests o equivalent, segons la
normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Tercera. Procés selectiu

B

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODEDse general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
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sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

Pàg. 35-443

Així matei[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[Hrcici serà
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
d¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.

CVE 202210115829

Els aspirants hauran de presentar tota la documentDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXels apartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Data 5-8-2022

Procés selectiu 11CMO/22

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 2 places de la
categoria de tècnic/a superior en medicina - metge/essa-medicina general, del grup
de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe
tècnics superiors, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes
autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

B

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió de la titulació universitària oficial en medicina que habiliti per a
O¶H[HUFLFL GH OHV DFWLYLWDWV SURIHVVLRQDOV UHJXODGHV GH metge/essa, segons el que
estableixen les directives comunitàries.

Pàgina 35

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.
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x
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Pàg. 36-443

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

CVE 202210115829

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 5-8-2022

Així mateix, L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDrtat de mèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

B

'¶DFRUGDPEHOque preveu el punt 13 de la base general tercera, els aspirants que, tot i
no haver estat proposats per al nomenament, hagin superat aquest procés selectiu,
G¶DFRUG DPE DOOz HVWDEOHUW HQ OD EDVH JHQHUDO VLVHQD GH OHV EDVHV JHQHUDOV i també
G¶DFRUGDPEDTXHVWHVEDVHVHVSHFtILques, seran incorporats en la corresponent borsa de
treball específica 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
WHPSRUDOLWDWHQO¶RFXSDFLyS~EOLFD
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Procés selectiu 12CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça de la
categoria de tècnic/a superior en farmàcia - tècnic/a en farmàcia, del grup de
classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe
tècnics superiors, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes
autònoms i entitats públiques vinculades.

Pàg. 37-443

/D SURYLVLy G¶DTXHVWD SODoD es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

CVE 202210115829

Primera. Distribució del nombre de places
/DSODoDFRQYRFDGDFRUUHVSRQDOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGHSODFHV
reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants

(VWDUHQSRVVHVVLyGHODWLWXODFLyXQLYHUVLWjULDRILFLDOHQIDUPjFLDDPEO¶HVSHFLDOLWDW
HQ O¶jPELW GH FRQHL[HPHQW GH OD IDUPjFLD KRVSLWDOjULD TXH KDELOLWL SHU D O¶H[HUFLFL
de les activitats professionals regulades corresponents, segons el que estableixen
les directives comunitàries.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSrHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(Xropa o
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

x

Data 5-8-2022

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

B

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
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Pàg. 38-443
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Així mateix, L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixements de FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFoneix com a
equivalents.
Els aspirants KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

CVE 202210115829

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
dinVO¶DSDUWDWGHPqULWVacadèmics o altreVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 5-8-2022

'¶DFRUGDPEHOque preveu el punt 13 de la base general tercera, els aspirants que, tot i
no haver estat proposats per al nomenament, hagin superat aquest procés selectiu,
G¶DFRUG DPE DOOz HVWDEOHUW HQ OD EDVH JHQHUDO VLVHQD GH OHV EDVHV JHQHUDOV i també
G¶DFRUGDPEDTXHVWHVEDVHVHVSHFtILTXHV, seran incorporats en la corresponent borsa de
treball específica 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
WHPSRUDOLWDWHQO¶RFXSDFLyS~EOLFD

Procés selectiu 13CMO/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 3 places de la
categoria de WqFQLFD VXSHULRU G¶informació - redactor/a, del grup de classificació A,
subgrup A1, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics superiors,
de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats
públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

B

Primera. Distribució del nombre de places
Les places convocades correspRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.
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Segona. Condicions dels aspirants

Estar en possessió de la titulació universitària oficial de grau o llicenciatura en
ciències de la informació o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHnt reconeix com a
equivalents.

CVE 202210115829

x

Pàg. 39-443

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

Data 5-8-2022

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[ el punt 2 de la base general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjd¶RILFL.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Així mateix, L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixements de FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHngües del Consell
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.
Els aspirants KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

B

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, es podran consultar HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.
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Procés selectiu 15CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 4 places de la
categoria de tècnic/a superior en psicologia/sociologia ± psicòleg/òloga clínic/a, del
grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala tècnica,
classe tècnics superiors, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

Pàg. 40-443

/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

CVE 202210115829

Primera. Distribució del nombre de places
/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants

Estar en possessió del títol de llicenciat en psicologia o títol de grau corresponent͕
o títol equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHn\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶Dquells títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

x

Data 5-8-2022

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

B

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
Així mateix, L G¶DFRUG DPE el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercicL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
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procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOls títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Pàg. 41-443

(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

CVE 202210115829

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Data 5-8-2022

D¶DFRUGDPEHOque preveu el punt 13 de la base general tercera, els aspirants que, tot i
no haver estat proposats per al nomenament, hagin superat aquest procés selectiu,
G¶DFRUG DPE DOOz HVWDEOHUW HQ OD EDVH JHQHUDO VLVHQD GH OHV EDVHV JHQHUDOV i també
G¶DFRUGDPEDTXHVWHVEDVHVHVSHFtILTXHV, seran incorporats en la corresponent borsa de
treball específica 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
WHPSRUDOLWDWHQO¶RFXSDFLyS~EOLFD

Procés selectiu 16CMO/22

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 9 places de la
categoria de tècnic/a superior en economia - economista, del grup de classificació A,
subgrup A1, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics superiors,
de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats
públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHstes places es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places

B

Les places convocades corresponen al torn lliureGHOHVTXDOVV¶KDSUHYLVWSODoDal torn
de reserva per a la integració de persones amb discapacitat adscrites a la Diputació de
Barcelona.
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Segona. Condicions dels aspirants

Estar en possessió de la titulació universitària oficial en economia, i/o d'altres que
habilitin per a l'exercici de les activitats professionals corresponents, segons la
normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOls títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

CVE 202210115829

x

Pàg. 42-443

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

Data 5-8-2022

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Així mateix, L G¶DFRUG DPE el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSte; els aspirants que siguin considerats no aptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
referència SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOls títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG amb el que
preveu el punt 4 de la base general tercera.

B

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.
'¶DFRUGDPEHOque preveu el punt 13 de la base general tercera, els aspirants que, tot i
no haver estat proposats per al nomenament, hagin superat aquest procés selectiu,
G¶DFRUG DPE DOOz HVWDEOHUW HQ OD EDVH JHQHUDO VLVHQD GH OHV EDVHV JHQHUDOV i també
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d¶DFRUGDPEDTXHVWHVEDVHVHVSHFtILTXHVVHUDQLQFRUSRUDWVHQODFRUUHVSRQHQWERUVDGH
treball específica 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
WHPSRUDOLWDWHQO¶RFXSDFLyS~EOLFD

Pàg. 43-443

Procés selectiu 17CMO/22

CVE 202210115829

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 29 places de la
categoria de tècnic/a superior dret - tècnic/a en dret local, del grup de classificació A,
subgrup A1, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics superiors,
de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats
públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Data 5-8-2022

Primera. Distribució del nombre de places
/HV SODFHV FRQYRFDGHV FRUUHVSRQHQ DO WRUQ OOLXUH GH OHV TXDOV V¶KD SUHYLVW  SODFHV DO
torn de reserva per a la integració de persones amb discapacitat adscrites a la Diputació
de Barcelona.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

De les places convocades, 1 plaça està adscrita DO¶,QVWLWXWGHO7HDWUH

Segona. Condicions dels aspirants

x

Estar en possessió de la titulació universitària oficial de grau o llicenciatura en dret
o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

B

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
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Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

Pàg. 44-443

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HO punt 2 de la base general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶Rfici.

CVE 202210115829

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOiminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJes del Consell
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRm a
equivalents.

Data 5-8-2022

(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDrtat de mèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, es podran consultar en O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.
'¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOSXQWGHODEDVHJHQHUDOWHUFHUDHOVDspirants que, tot i
no haver estat proposats per al nomenament, hagin superat aquest procés selectiu,
G¶DFRUG DPE DOOz HVWDEOHUW HQ OD EDVH JHQHUDO VLVHQD de les bases generals i també
G¶DFRUGDPEDTXHVWHVEDVHVHVSHFtILTXHVVHUDQLQFRUSRUDWVHQODFRUUHVponent borsa de
treball específica 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
WHPSRUDOLWDWHQO¶RFXSDFLyS~EOLFD

B

Procés selectiu 18CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 6 places de la
categoria de tècnic/a superior dret - tècnic/a en funció pública i relacions laborals,
del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala tècnica,
classe tècnics superiors, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
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/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places

Pàg. 45-443

/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.
De les places convocades, 1 plaça està adscrita al Consorci d'estudis, mediació i
conciliació a l'administració local (CEMICAL).

CVE 202210115829

Segona. Condicions dels aspirants

Estar en possessió de la titulació universitària oficial de grau o llicenciatura en dret
o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

x

Data 5-8-2022

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

B

Així mateix, i d¶acord amb el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSD R G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.
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(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

Pàg. 46-443

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

CVE 202210115829

'¶DFRUGDPEHOTXH preveu el punt 13 de la base general tercera, els aspirants que, tot i
no haver estat proposats per al nomenament, hagin superat aquest procés selectiu,
G¶DFRUG DPE DOOz HVWDEOHUW HQ OD EDVH JHQHUDO VLVHQD GH OHV EDVHV JHQHUDOV i també
G¶DFRUGDPEDTXHVWHs bases específiques, seran incorporats en la corresponent borsa de
treball específica 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
WHPSRUDOLWDWHQO¶RFXSDFLyS~EOLFD

Data 5-8-2022

Procés selectiu 19CM/22

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

ÉV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 3 places de la
categoria de tècnic/a superior dret - tècnic/a en dret urbanístic i del medi, del grup
de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe
tècnics superiors, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes
autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants

x

B

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
Estar en possessió de la titulació universitària oficial de grau o llicenciatura en dret
o equivalent, segons la normativa vigent.

Pàgina 46

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV Wttols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

https://bop.diba.cat

x

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Pàg. 47-443

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

CVE 202210115829

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

Data 5-8-2022

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSte o no apte; els aspirants que siguin considerats no aptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOls títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Els aspirants hauran de presentar tota la documentació acreditativD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, es podran consultaU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

B

'¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOSXQWGHODEDVHJHQHUDOWHUFHUDHOVDVSLUDQWVTXHWRWL
no haver estat proposats per al nomenament, hagin superat aquest procés selectiu,
G¶DFRUG DPE DOOz HVWDEOHUW HQ OD EDVH JHQHUDO VLVena de les bases generals i també
G¶DFRUGDPEDTXHVWHVEDVHVHVSHFtILTXHVVHUDQLQFRUSRUDWVHQODFRUUHVSRQHQWERUVDGH
treball específica 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
WHPSRUDOLWDWHQO¶RFXSDFLyS~EOLFD
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Procés selectiu 21CMO/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 9 places de la
categoria de tècnic/a superior en documentació - tècnic/a en documentació del grup
de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe
tècnics superiors, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes
autònoms i entitats públiques vinculades.

Pàg. 48-443

/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV places es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

CVE 202210115829

Primera. Distribució del nombre de places
/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants

Estar en possessió de la titulació universitària oficial de llicenciatura en
documentació o grau corresponent, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

x

Data 5-8-2022

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

B

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixements de FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
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procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Pàg. 49-443

Els aspirants KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

CVE 202210115829

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVacadèmics o altreVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 22CM/22

Data 5-8-2022

eV REMHFWH G¶aquestes bases regular el procés selectiu per proveir 3 places de la
categoria de tècnic/a superior en educació física - tècnic/a en esports, del grup de
classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe
tècnics superiors, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes
autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Primera. Distribució del nombre de places
/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants

x

Estar en possessió de la titulació universitària oficial, grau o llicenciatura en
FLqQFLHVGHO¶DFWLYLWDWItVLFDLGHO¶HVSRUWOOLFHQFLDWXUDHQ educació física, o titulació
equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW i O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHLx com a
equivalents.

B

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
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Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

Pàg. 50-443

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXe estableix el punt 2 de la base general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

CVE 202210115829

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixements de català. La quDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Data 5-8-2022

Els aspirants hauran de preVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVacadèmLFVRDOWUHVPqULWVG¶Dcord amb el que preveu els apartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 23CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça de la
categoria de tècnic/a superior en educació - SURIHVVRUD G¶HQVHQ\DPHQW QR IRUPDO
HQO¶jPELWde llengua i cultura catalana, del grup de classificació A, subgrup A1, escala
administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials, de la
plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats
públiques vinculades.

B

/D SURYLVLy G¶DTXHVWD SODoD es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/DSODoDFRQYRFDGDFRUUHVSRQDOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGHSODFHV
reservades a la integració de persones amb discapacitat.
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Segona. Condicions dels aspirants

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, llicenciatura,
enginyeria o arquitectura, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOs títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

CVE 202210115829

x

Pàg. 51-443

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

Data 5-8-2022

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixements de FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL Verà
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.
Els aspirants hauran de presentar tota la documentació acrHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

B

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, es podran consultaU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.
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Procés selectiu 24CM/22

Pàg. 52-443

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 2 places de la
categoria de tècnic/a superior en educació - SURIHVVRUD G¶HQVHQ\DPHQW QR IRUPDO
HQ O¶jPELW de llengua i cultura estrangeres (anglès i alemany), del grup de
classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials,
classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

CVE 202210115829

Primera. Distribució del nombre de places
/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, llicenciatura,
enginyeria o arquitectura, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

x

Data 5-8-2022

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

B

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
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G¶DSWH R QR DSWH els aspirants que siguin considerats no aptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
referència peU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRm a
equivalents.

Pàg. 53-443

(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPb el que
preveu el punt 4 de la base general tercera.

CVE 202210115829

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDrtat de mèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 25CM/22

Data 5-8-2022

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça de la
categoria de tècnic/a superior en educació - SURIHVVRUD G¶ensenyament no formal
HQ O¶jPELW de cultura i història, del grup de classificació A, subgrup A1, escala
administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials, de la
plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats
públiques vinculades.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

/D SURYLVLy G¶DTXHVWD SODoD es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
La plaça convocada correspon al torQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGHSODFHV
reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants

x

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, llicenciatura,
enginyeria o arquitectura, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R

B

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
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G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Tercera. Procés selectiu

Pàg. 54-443

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

CVE 202210115829

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQt 2 de la base general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

Data 5-8-2022

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixements de català. La qualifLFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV Gel Consell
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVacaGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶anunci de la
convocatòria.

Procés selectiu 26CMO/22

B

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça de la
categoria de tècnic/a superior en educació - SURIHVVRUD G¶HQVHQ\DPHQW QR IRUPDO
HQO¶jPELWG¶DUWLFUHDFLy, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració
especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials, de la plantilla de
funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques
vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWD SOaça es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:
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Primera. Distribució del nombre de places
/DSODoDFRQYRFDGDFRUUHVSRQDOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGHSODFHV
reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, llicenciatura,
enginyeria o arquitectura, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

CVE 202210115829

x

Pàg. 55-443

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Data 5-8-2022

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

B

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixements de FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH la normativa vigent reconeix com a
equivalents.
Els aspirants KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVacadèmics o altreVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
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b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 27CM/22

Pàg. 56-443

És objecte d¶aquestes bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça de la
categoria de tècnic/a superior en educació - SURIHVVRUD G¶HQVHQ\DPHQW QR IRUPDO
HQO¶jPELWde música o arts escèniques (música), del grup de classificació A, subgrup
A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses
especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes
autònoms i entitats públiques vinculades.

CVE 202210115829

/D SURYLVLy G¶DTXHVWD SODoD HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places

Data 5-8-2022

/DSODoDFRQYRFDGDFRUUHVSRQDOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGHSODFHV
reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants

x

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, llicenciatura,
enginyeria o arquitectura, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHnt L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Tercera. Procés selectiu

B

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
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sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

Pàg. 57-443

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixements de FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.

CVE 202210115829

Els aspirants KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVacadèmics o altreVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Data 5-8-2022

Procés selectiu 28CM/22

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 2 places de la
categoria de tècnic/a superior G¶educació - tècnic/a en educació, del grup de
classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials,
classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

B

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, llicenciatura,
enginyeria o arquitectura, o equivalent, segons la normativa vigent.

Pàgina 57

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRrmativa vigent reconeix com a
equivalents.
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x

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Pàg. 58-443

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

CVE 202210115829

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 5-8-2022

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLguin considerats no aptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH l¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOls títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 29CM/22

B

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV EDVHV UHJXODU HO SURFpV VHOHFWLX SHU SURYHLU 2 places de la
categoria de tècnic/a superior - tècnic/a en educació, del grup de classificació A,
subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses
especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes
autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:
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Primera. Distribució del nombre de places
/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Pàg. 59-443

Segona. Condicions dels aspirants

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, llicenciatura,
enginyeria o arquitectura, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Data 5-8-2022

x

CVE 202210115829

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODEDVHJHQHUDOVHWHQD(OVPqULWVKDQGHVHU
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

B

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPativa vigent reconeix com a
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDrtat de mèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
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b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 30CM/22

Pàg. 60-443

eV REMHFWH G¶DTXHVWHs bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça de la
categoria de tècnic/a superior en lletres - tècnic/a en geografia, del grup de
classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials,
classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

CVE 202210115829

/D SURYLVLy G¶DTXHVWD SODoD HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places

Data 5-8-2022

/DSODoDFRQYRFDGDFRUUHVSRQDOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGHSODFHV
reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants

x

Estar en possessió de la titulació universitària oficial de grau o llicenciatura en
geografia o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOls títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Tercera. Procés selectiu

B

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
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Pàg. 61-443
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$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDnts que siguin considerats no aptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHnHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOls títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

CVE 202210115829

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 31CM/22

Data 5-8-2022

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 6 places de la
categoria de WqFQLFD VXSHULRU G¶LQIRUPjWLFD - WqFQLFD G¶LQIRUPjWLFD, del grup de
classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials,
classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La provisió G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/HVSODFHVFRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQDOWRUQOOLXUHGHOHVTXDOVQRV¶KDSUHYLVWFDSSODça al
torn de reserva per a la integració de persones amb discapacitat.
De les places convocades, 3 places estan DGVFULWHVDO¶,QVWLWXWGHO7HDWUH

B

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, llicenciatura,
enginyeria o arquitectura, o equivalent, segons la normativa vigent.

Pàgina 61

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYa vigent reconeix com a
equivalents.
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Pàg. 62-443

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

CVE 202210115829

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
d¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

Data 5-8-2022

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ Fonsiderats no aptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHn\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRm a
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDrtat de mèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 33CM/22

B

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça de la
categoria de tècnic/a superior - tècnic/a en joventut, del grup de classificació A,
subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses
especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes
autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWD SODoD es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:
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Primera. Distribució del nombre de places
/DSODoDFRQYRFDGDFRUUHVSRQDOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGHSODFHV
reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, llicenciatura,
enginyeria o arquitectura, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶aSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

CVE 202210115829

x

Pàg. 63-443

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Data 5-8-2022

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

B

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixements de FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUeconeix com a
equivalents.
Els aspirants KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
dLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVacadèmics o altreVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
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b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 34CMO/22

Pàg. 64-443

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 8 places de la
categoria de tècnic/a superior - tècnic/a en salut pública, del grup de classificació A,
subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses
especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes
autònoms i entitats públiques vinculades.

CVE 202210115829

/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places

Data 5-8-2022

/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants

x

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, llicenciatura,
enginyeria o arquitectura, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHrtificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Tercera. Procés selectiu

B

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
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$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH Hls aspirants que siguin considerats no aptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
referència per D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOls títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE el que
preveu el punt 4 de la base general tercera.

CVE 202210115829

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 35CM/22

Data 5-8-2022

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 21 places de la
categoria de tècnic/a superior - tècnic/a de gestió de polítiques socials, del grup de
classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials,
classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS Slaça pel torn de
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants

x

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, llicenciatura,
enginyeria o arquitectura, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a

B

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
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O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Tercera. Procés selectiu

Pàg. 66-443

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

CVE 202210115829

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

Data 5-8-2022

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOls títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVacaGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 36CM/22

B

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça de la
categoria de tècnic/a superior - tècnic/a HQ O¶jPELW GH OD JHVWLy GH O¶~V S~EOLF
G¶HVSDLVQDWXUDOV, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial,
sotsescala serveis especials, classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de
la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWD SODoD es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:
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Primera. Distribució del nombre de places
/DSODoDFRQYRFDGDFRUUHVSRQDOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGHSODFHV
reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, llicenciatura,
enginyeria o arquitectura, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQyDPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

CVE 202210115829

x

Pàg. 67-443

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Data 5-8-2022

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

B

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOls títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULts DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
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b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 37CMO/22

Pàg. 68-443

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 8 places de la
categoria de tècnic/a superior - tècnic/a de programes europeus i solidaritat, del
grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis
especials, classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de
Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

CVE 202210115829

/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places

Data 5-8-2022

/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants

x

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, llicenciatura,
enginyeria o arquitectura, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLficats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Tercera. Procés selectiu

B

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
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$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV aspirants que siguin considerats no aptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
referència per a l¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO Consell
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO que
preveu el punt 4 de la base general tercera.

CVE 202210115829

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXnci de la
convocatòria.

Procés selectiu 38CMO/22

Data 5-8-2022

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 12 places de la
categoria de tècnic/a superior - tècnic/a de programes de promoció econòmica i
ocupació, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial,
sotsescala serveis especials, classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de
la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SOaces es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD Srevist cap plaça pel torn de
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants

x

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, llicenciatura,
enginyeria o arquitectura, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a

B

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
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O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Tercera. Procés selectiu

Pàg. 70-443

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

CVE 202210115829

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

Data 5-8-2022

$L[t PDWHL[ L G¶Dcord amb el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOls títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 39CM/22

B

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça de la
categoria de tècnic/a superior - tècnic/a de gestió museística, del grup de
classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials,
classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWD SODoD es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:
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Primera. Distribució del nombre de places
/DSODoDFRQYRFDGDFRUUHVSRQDOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGHSODFHV
reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, llicenciatura,
enginyeria o arquitectura, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH lOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

CVE 202210115829

x

Pàg. 71-443

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Data 5-8-2022

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

B

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixements de cataOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.
Els aspirants haurDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVacadèmics o altres mèULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
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b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 40CM/22

Pàg. 72-443

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 4 places de la
categoria de tècnic/a superior - tècnic/a HQO¶jPELW GHOD FRRSHUDFLy ORFDO, del grup
de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis
especials, classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de
Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

CVE 202210115829

/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places

Data 5-8-2022

Les placeV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants

x

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, llicenciatura,
enginyeria o arquitectura, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLgent reconeix com a
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Tercera. Procés selectiu

B

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFord amb el que estableix el punt 2 de la base general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
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$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLderats no aptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPeQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRm a
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

CVE 202210115829

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, es podran consultaU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 41CM/22

Data 5-8-2022

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 6 places de la
categoria de tècnic/a superior - tècnic/a en gestió de la comunicació, del grup de
classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials,
classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

/D SURYLVLy G¶DTXHVWes places es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants

x

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, llicenciatura,
enginyeria o arquitectura, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a

B

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
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O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Tercera. Procés selectiu

Pàg. 74-443

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

CVE 202210115829

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

Data 5-8-2022

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOls títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 42CM/22

B

eV REMHFWH G¶Dquestes bases regular el procés selectiu per proveir 8 places de la
categoria de tècnic/a superior - tècnic/a G¶RUJDQLW]DFLy L SURFHVVRV GH JHVWLy, del
grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis
especials, classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de
Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWes places es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:
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Primera. Distribució del nombre de places
/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, llicenciatura,
enginyeria o arquitectura, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶Europa o
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

CVE 202210115829

x

Pàg. 75-443

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Data 5-8-2022

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

B

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶aquest exercici serà
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOls títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.
Els aspirants hauran de presentar tota la GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTue preveu els apartats
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b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 43CMO/22

Pàg. 76-443

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 16 places de la
categoria de tècnic/a superior - tècnic/a de polítiques públiques, del grup de
classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials,
classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

CVE 202210115829

/D SURYLVLy G¶DTXHVWes places es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places

Data 5-8-2022

Les places convocades corresponen al torQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants

x

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, llicenciatura,
enginyeria o arquitectura, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Tercera. Procés selectiu

B

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQt 2 de la base general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
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$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixements de FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV Gel Consell
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.
Els aspirants KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

CVE 202210115829

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVacadèmics o altreVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶anunci de la
convocatòria.

Procés selectiu 44CM/22

Data 5-8-2022

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 7 places de la
categoria de tècnic/a superior - tècnic/a en la gestió turística, del grup de classificació
A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe
comeses especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants

x

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, llicenciatura,
enginyeria o arquitectura, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a

B

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
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O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Tercera. Procés selectiu

Pàg. 78-443

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

CVE 202210115829

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

Data 5-8-2022

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exHUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOls títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWde mèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 45CMO/22

B

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 12 places de la
categoria de tècnic/a superior - tècnic/a en gestió de la contractació, del grup de
classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials,
classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:
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Primera. Distribució del nombre de places
/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, llicenciatura,
enginyeria o arquitectura, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUtificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

CVE 202210115829

x

Pàg. 79-443

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Data 5-8-2022

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

B

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOs aspirants que siguin considerats no aptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
referència per a O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO Consell
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE Hl que
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
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b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXnci de la
convocatòria.

Procés selectiu 46CM/22

Pàg. 80-443

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça de la
categoria de tècnic/a superior - tècnic/a de gestió de publicacions, del grup de
classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials,
classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

CVE 202210115829

La provisió G¶DTXHVWa plaça es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places

Data 5-8-2022

La plaça convocada FRUUHVSRQDOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGH places
reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants

x

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, llicenciatura,
enginyeria o arquitectura, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Tercera. Procés selectiu

B

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

Pàgina 80

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Pàg. 81-443

https://bop.diba.cat

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixements de FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.
Els aspirants KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

CVE 202210115829

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVacadèmics o altreVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 47CM/22

Data 5-8-2022

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV EDVHV UHJXODU HO SURFpV VHOHFWLX SHU SURYHLU 1 plaça de la
categoria de WqFQLFDVXSHULRUG¶LQIRUPDFLy- tècnic/a de gestió de publicacions, del
grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis
especials, classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de
Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

/D SURYLVLy G¶DTXHVWD SODoD HV UHJLUj SHU OHV EDVHV JHQHUDOV H[SRVDGHV DQWHULRUPHQW
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/DSODoDFRQYRFDGDFRUUHVSRQDOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGHSODFHV
reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants

x

Estar en possessió de la titulació universitària oficial de grau o llicenciatura en
ciències de la informació o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a

B

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
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O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO ConsHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Tercera. Procés selectiu

Pàg. 82-443

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

CVE 202210115829

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODEDVHJHQHUDOVHWHQD(OVPqULWVKDQGHVHU
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

Data 5-8-2022

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixements de català. La qualificaFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRm a
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Els aspirants hauran de presentar WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDrtat de mèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDmb el que preveu els apartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 49CM/22

B

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 3 places de la
categoria de tècnic/a superior - tècnic/a de producció editorial, del grup de
classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials,
classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:
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Primera. Distribució del nombre de places
Les places convocades corresponen aOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, llicenciatura,
enginyeria o arquitectura, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶Dquells títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

CVE 202210115829

x

Pàg. 83-443

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Data 5-8-2022

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[Hl punt 2 de la base general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶ofici.

B

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ Hliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJües del Consell
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRm a
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDrtat de mèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
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b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, es podran consultar eQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 50CMO/22

Pàg. 84-443

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 2 places de la
categoria de tècnic/a superior - tècnic/a de gestió de la participació ciutadana, del
grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis
especials, classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de
Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

CVE 202210115829

/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places

Data 5-8-2022

/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants

x

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, llicenciatura,
enginyeria o arquitectura, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Tercera. Procés selectiu

B

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
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$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD Yigent reconeix com a
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

CVE 202210115829

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, es podran consultar HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 51CMO/22

Data 5-8-2022

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 5 places de la
categoria de tècnic/a superior - tècnic/a de comerç, del grup de classificació A,
subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses
especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes
autònoms i entitats públiques vinculades.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants

x

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, llicenciatura,
enginyeria o arquitectura, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a

B

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
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O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUtificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Tercera. Procés selectiu

Pàg. 86-443

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

CVE 202210115829

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

Data 5-8-2022

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOs aspirants que siguin considerats no aptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
referència per a O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOls títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE Hl que
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 52CMO/22

B

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça de la
categoria de tècnic/a superior - tècnic/a en correcció lingüística, del grup de
classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials,
classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
La provLVLy G¶DTXHVWD SODoD HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:
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Primera. Distribució del nombre de places
/DSODoDFRQYRFDGDFRUUHVSRQDOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGe places
reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, llicenciatura,
enginyeria o arquitectura, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell superior de català (C2), que es
correspon amb el nivell C2 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

CVE 202210115829

x

Pàg. 87-443

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Data 5-8-2022

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

B

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixements de FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat superior de català (C2) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDts que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.
Els aspirants hauran GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVacadèmics o altres mèritVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
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b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 53CM/22

Pàg. 88-443

És objecWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça de la
categoria de tècnic/a superior - tècnic/a de gestió publicitària, del grup de
classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials,
classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

CVE 202210115829

/D SURYLVLy G¶DTXHVWa plaça es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places

Data 5-8-2022

/DSODoDFRQYRFDGDFRUUHVSRQDOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGHSODFHV
reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants

x

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, llicenciatura,
enginyeria o arquitectura, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOls títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Tercera. Procés selectiu

B

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
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$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixements de FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL serà
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.
Els aspirants hauran de presentar tota la documentació acUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

CVE 202210115829

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVacadèmics o altreVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 56CMO/22

Data 5-8-2022

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV EDVHV UHJXODU HO SURFpV VHOHFWLX SHU SURYHLU 1 plaça de la
categoria de tècnic/a superior - tècnic/a de gestió de cultura, del grup de classificació
$ VXEJUXS $ HVFDOD G¶DGPLQLVWUDFLy HVSHFLDO VRWVHVFDOD VHUYHLV especials, classe
comeses especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

/D SURYLVLy G¶DTXHVWD SODoD HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/DSODoDFRQYRFDGDFRUUHVSRQDOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVt cap plaça pel torn de places
reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants

x

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, llicenciatura,
enginyeria o arquitectura, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a

B

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
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O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Tercera. Procés selectiu

Pàg. 90-443

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

CVE 202210115829

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODEDVHJHQHUDOVHWena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

Data 5-8-2022

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG amb el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixements de català. La qualificaFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTuells títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Els aspirants hauran de SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, es podran consultaU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 57CM/22

B

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV EDVHV UHJXODU HO SURFpV VHOHFWLX SHU SURYHLU 7 places de la
categoria de tècnic/a superior de cultura - tècnic/a de gestió cultura, del grup de
classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials,
classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:
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Primera. Distribució del nombre de places
/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, llicenciatura,
enginyeria o arquitectura, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYaOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

CVE 202210115829

x

Pàg. 91-443

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Data 5-8-2022

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODEDVHJHQHUDOVHWHQD(OVPqULWVKDQGHVHU
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

B

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixemeQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO Consell
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.
Els aspLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVacadèmics o DOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
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b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQci de la
convocatòria.

Procés selectiu 58CMO/22

Pàg. 92-443

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 12 places de la
categoria de tècnic/a superior - tècnic/a en gestió i recaptació, del grup de
classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials,
classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

CVE 202210115829

/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
Les placHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Data 5-8-2022

Totes les places convocades estan adscrites a O¶2UJDQLVPHGH*HVWLy Tributària.

Segona. Condicions dels aspirants

x

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, llicenciatura,
enginyeria o arquitectura, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

B

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSunt 2 de la base general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
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sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

Pàg. 93-443

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixements de català. La qXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOls títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

CVE 202210115829

Els aspirants hauran de prHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶acord amb el que preveu els apartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Data 5-8-2022

Procés selectiu 59CMO/22

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 4 places de la
categoria de tècnic/a superior - tècnic/a en assessoria jurídica, del grup de
classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis especials,
classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
Les places convocades corresSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

B

Totes les places convocades estan adscrites a O¶2UJDQLVPHGH*HVWLy Tributària.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
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Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSa o
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

https://bop.diba.cat

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, llicenciatura,
enginyeria o arquitectura, o equivalent, segons la normativa vigent.

Pàg. 94-443

x

A
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Tercera. Procés selectiu

CVE 202210115829

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHOa base general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 5-8-2022

Així PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVt exercici serà
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRm a
equivalents.
Els aspirants hauran de presentar tota la docuPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUtat de mèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHveu els apartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

B

Procés selectiu 62CMO/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV EDVHV UHJXODU HO SURFpV VHOHFWLX SHU SURYHLU 2 places de la
categoria de tècnic/a superior recursos humans - tècnic/a de prevenció de riscos
laborals, del grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial,
sotsescala serveis especials, classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de
la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
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/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places

Pàg. 95-443

Les places convocades cRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.
De les SODFHVFRQYRFDGHVSODoDHVWjDGVFULWDDO¶,QVWLWXWGHO7HDWUH

CVE 202210115829

Segona. Condicions dels aspirants

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, llicenciatura,
enginyeria o arquitectura, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

(VWDU HQ SRVVHVVLy GH IRUPDFLy HVSHFLDOLW]DGD HQ PDWqULD GH SUHYHQFLy G¶DFRUG
amb el continguts i les directrius previstes al Reial Decret 39/1997, de 17 de
gener, del Reglament dels Serveis de Prevenció, (modificat parcialment pel RD
604/2006 de 19 de maig), per realitzar les funcions de nivell superior i hagi estat
realitzada en un centre autoritzat a tal efecte.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

x

Data 5-8-2022

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

B

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODEDVHJHQHUDOVHWHQD(OVPqULWVKDQGHVHr
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
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procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Pàg. 96-443

(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

CVE 202210115829

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUtat de mèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 63CMO/22

Data 5-8-2022

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 15 places de la
categoria de tècnic/a superior recursos humans - tècnic/a de recursos humans, del
grup de classificació A, subgrup A1, escala administració especial, sotsescala serveis
especials, classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de
Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Primera. Distribució del nombre de places
/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants

x

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, llicenciatura,
enginyeria o arquitectura, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH llengües GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

B

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
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Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

Pàg. 97-443

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

CVE 202210115829

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixements de català. La quDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOls títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Data 5-8-2022

Els aspirants hauran de preVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶Dcord amb el que preveu els apartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 64CMO/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 7 places de la
categoria de tècnic/a mitjà/ana arquitectura-enginyeria - arquitecte/a tècnic/a, del
grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala tècnica,
classe tècnics mitjans, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

B

/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
Les places convocades corrHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.
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Segona. Condicions dels aspirants

Estar en possessió de la titulació universitària oficial en arquitectura tècnica o
titulació equivalent que habiliti per a l'exercici de la professió regulada
d'arquitecte/a tècnic/a, segons el que estableixen les directives comunitàries.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURpa o
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

CVE 202210115829

x

Pàg. 98-443

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

Data 5-8-2022

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHst exercici serà
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO Consell
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.
Els aspirants hauran de presentar tota la docXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

B

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUeveu els apartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQci de la
convocatòria.
'¶DFRUGDPEHOque preveu el punt 13 de la base general tercera, els aspirants que, tot i
no haver estat proposats per al nomenament, hagin superat aquest procés selectiu,
G¶DFRUG DPE DOOz HVWDEOHUW HQ OD EDVH JHQHUDO VLVHQD GH OHV bases generals i també
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G¶DFRUGDPEDTXHVWHVEDVHVHVSHFtILTXHVVHUDQLQFRUSRUDWVHQODFRUUHVSRQHQWERUVDGH
treball específica 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
WHPSRUDOLWDWHQO¶RFXSDFLyS~EOLFD

Pàg. 99-443

Procés selectiu 65CMO/22

CVE 202210115829

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV EDVHV UHJXODU HO SURFpV VHOHFWLX SHU SURYHLU 2 places de la
categoria de tècnic/a mitjà/ana arquitectura-enginyeria - enginyer/a tècnic/a
industrial, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial,
sotsescala tècnica, classe tècnics mitjans, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de
Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Data 5-8-2022

Primera. Distribució del nombre de places
/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDp plaça pel torn de
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Segona. Condicions dels aspirants

x

Estar en possessió de la titulació universitària oficial en enginyeria tècnica
industrial o titulació equivalent que habiliti per a l'exercici de la professió regulada
d'enginyer/a tècnic/a industrial, segons el que estableixen les directives
comunitàries.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSlomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

B

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

Pàgina 99

'¶DFRUGDPEHOque preveu el punt 13 de la base general tercera, els aspirants que, tot i
no haver estat proposats per al nomenament, hagin superat aquest procés selectiu,
G¶DFRUG DPE DOOz HVWDEOHUW HQ OD EDVH JHQHUDO VLVHQD GH OHV EDVHV JHQHUDls i també
G¶DFRUGDPEDTXHVWHVEDVHVHVSHFtILTXHVVHUDQLQFRUSRUDWVHQODFRUUHVSRQHQWERUVDGH
treball específica 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
WHPSRUDOLWDWHQO¶RFXSDFLyS~EOLFD

Procés selectiu 66CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV EDVHV UHJXODU HO SURFpV VHOHFWLX SHU SURYHLU 6 places de la
categoria de tècnic/a mitjà/ana arquitectura-enginyeria - HQJLQ\HUDWqFQLFDG¶REUHV
públiques, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial,
sotsescala tècnica, classe tècnics mitjans, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de
Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶aquestes places es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:
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El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Data 5-8-2022

(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶acord amb el que
preveu el punt 4 de la base general tercera.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Així mateix, L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R no apte; els aspirants que siguin considerats no aptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
referqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSD R G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.

B

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODEDVHgeneral setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Estar en possessió de la titulació universitària oficial d'enginyeria tècnica d'obres
públiques o titulació equivalent que habiliti per a l'exercici de la professió regulada
d'enginyer/a tècnic/a d'obres públiques, segons el que estableixen les directives
comunitàries.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODEase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
Així matHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH; els aspirants que siguin considerats no aptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
referència pHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG Dmb el que
preveu el punt 4 de la base general tercera.
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Pàg. 101-443

x
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A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Data 5-8-2022

Segona. Condicions dels aspirants

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

B

Primera. Distribució del nombre de places

https://bop.diba.cat
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Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV EDVHV UHJXODU HO SURFpV VHOHFWLX SHU SURYHLU 12 places de la
categoria de tècnic/a mitjà/ana arquitectura-enginyeria - enginyer/a tècnic/a del
territori, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial,
sotsescala tècnica, classe tècnics mitjans, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de
Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV Slaces es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió de la titulació universitària oficial en enginyeria tècnica forestal,
enginyeria tècnica agrícola, enginyeria tècnica industrial o arquitectura tècnica o
WLWXODFLy HTXLYDOHQW TXH KDELOLWL SHU D O¶H[HUFLFL GH OHV SURIHVVLRQV UHJXODGHV
d'enginyer/a tècnica forestal, enginyer/a tècnica agrícola, enginyer/a tècnica
industrial o arquitecte/a tècnic/a, segons el que estableixen les directives
comunitàries.
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Procés selectiu 67CM/22

Data 5-8-2022

'¶DFRUGDPEHOque preveu el punt 13 de la base general tercera, els aspirants que, tot i
no haver estat proposats per al nomenament, hagin superat aquest procés selectiu,
G¶DFRUG DPE DOOz HVWDEOHUW HQ OD EDVH JHQHUDO VLVHQD GH OHV EDVHV JHnerals i també
G¶DFRUGDPEDTXHVWHVEDVHVHVSHFtILTXHVVHUDQLQFRUSRUDWVHQODFRUUHVSRQHQWERUVDGH
treball específica 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
WHPSRUDOLWDWHQO¶RFXSDFLyS~EOLFD

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

A

x

https://bop.diba.cat

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.
'¶DFRUGDPEHOque preveu el punt 13 de la base general tercera, els aspirants que, tot i
no haver estat proposats per al nomenament, hagin superat aquest procés selectiu,
G¶DFRUG DPE DOOz HVWDEOHUW HQ OD EDVH JHQHUDO VLVHQD GH OHV EDVHV JHQHUDOV L WDPEp
G¶DFRUGDPEDTXHVWHVEDVes específiques, seran incorporats en la corresponent borsa de
treball específica 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
WHPSRUDOLWDWHQO¶RFXSDFLyS~EOLFD
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$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODEDVHJHQHUDOVHWHQD(OVPqULWVKDQGHVer
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

B

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

Pàg. 103-443

Tercera. Procés selectiu

/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió de la titulació universitària oficial en enginyeria tècnica forestal
o titulació equivalent que habilLWL SHU D O¶H[HUFLFL GH OHV Dctivitats professionals
UHJXODGHV G¶HQJLQ\HUD WqFQLFD IRUHVWDO VHJRQV HO TXH HVWDEOHL[HQ OHV GLUHFWLYHV
comunitàries.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODEDVHJHQHUDOVHWHQD(OVmèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
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Primera. Distribució del nombre de places

Data 5-8-2022

/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV EDVHV UHJular el procés selectiu per proveir 3 places de la
categoria de tècnic/a mitjà/ana arquitectura-enginyeria - enginyer/a tècnic/a
forestal, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial,
sotsescala tècnica, classe tècnics mitjans, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de
Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

B

Procés selectiu 68CM/22

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

'¶DFRUGDPEHOque preveu el punt 13 de la base general tercera, els aspirants que, tot i
no haver estat proposats per al nomenament, hagin superat aquest procés selectiu,
G¶DFRUG DPE DOOz HVWDEOHUW HQ OD EDVH JHQHUDO VLVHna de les bases generals i també
G¶DFRUGDPEDTXHVWHVEDVHVHVSHFtILTXHV, seran incorporats en la corresponent borsa de
treball específica 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
WHPSRUDOLWDWHQO¶RFXSDFLyS~EOLFD

Procés selectiu 69CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV EDVHV UHJXODU HO SURFpV Velectiu per proveir 1 plaça de la
categoria de tècnic/a mitjà/ana arquitectura-enginyeria - enginyer/a tècnic/a
agrícola, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial,
sotsescala tècnica, classe tècnics mitjans, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de
Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWD SODoD HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/DSODoDFRQYRFDGDFRUUHVSRQDOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGHSODFHV
reservades a la integració de persones amb discapacitat.
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El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, es podran consultar HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Data 5-8-2022

(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXe preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶aSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWde la base general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
AL[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &onsell
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUeconeix com a
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
diQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFi de la
convocatòria.
'¶DFRUGDPEHOque preveu el punt 13 de la base general tercera, els aspirants que, tot i
no haver estat proposats per al nomenament, hagin superat aquest procés selectiu,
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Estar en possessió de la titulació universitària oficial en enginyeria tècnica agrícola
R WLWXODFLy HTXLYDOHQW TXH KDELOLWL SHU D O¶H[HUFLFL GH OHV DFWLYLWDWV SURIHVVLRQDOV
UHJXODGHVG¶HQJLQ\HUDWqFQLFDDJUtFRODVHJRQVHOTXHHVWDEOHL[HQOHVGLUHFWLYHV
comunitàries.

Data 5-8-2022

x

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

B

Segona. Condicions dels aspirants

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

La SURYLVLy G¶DTXHVWD SODoD HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i les bases específiques següents.

Primera. Distribució del nombre de places
La plaça convocada correspon DOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGHSODFHV
reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió de qualsevol enginyeria tècnica o arquitectura tècnica, o
equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRm a
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
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eV REMHFWH G¶DTXHVWHV EDVHV UHJXODU HO SURFpV VHOHFWLX SHU SURYHLU 1 plaça de la
categoria de tècnic/a mitjà/ana arquitectura/enginyeria - tècnic/a de sistemes
G¶LQIRUPDFLy WHUULWRULDO, del grup de classificació A, subgrup A2, sotsescala serveis
especials, classe comeses especials, escala administració especial de la plantilla de
funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques
vinculades.

Data 5-8-2022

Procés selectiu 70CM/22

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

G¶DFRUG DPE DOOz HVWDEOHUW HQ OD EDVH JHQHUDO VLVHQD GH OHV Eases generals i també
G¶DFRUGDPEDTXHVWHVEDVHVHVSHFtILTXHVVHUDQLQFRUSRUDWVHQla corresponent borsa de
treball específica 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
WHPSRUDOLWDWHQO¶RFXSDFLyS~EOLFD

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Procés selectiu 71CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça de la
categoria de tècnic/a mitjà/ana arquitectura/enginyeria - tècnic/a HQ O¶jPELW GH OD
JHVWLyGHO¶~VS~EOLFG¶espais naturals, del grup de classificació A, subgrup A2, escala
administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics mitjans, de la plantilla de
funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques
vinculades.
La proviVLy G¶DTXHVWD SODoD es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/DSODoDFRQYRFDGDFRUUHVSRQDOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGHplaces
reservades a la integració de persones amb discapacitat.
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El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUtat de mèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, es podran coQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Data 5-8-2022

(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLó de llengües del Consell
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRm a
equivalents.

B

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHstableix el punt 2 de la base general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶HxSHGLUjG¶RILFL.

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
l¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROs, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOls títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
dLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.
'¶DFRUGDPEHOque preveu el punt 13 de la base general tercera, els aspirants que, tot i
no haver estat proposats per al nomenament, hagin superat aquest procés selectiu,
G¶DFRUG DPE DOOz HVWDEOHUW HQ OD EDVH JHQHUDO VLVHQD GH OHV EDVHV JHQHUDOV i també
d¶DFRUGDPEDTXHVWHVEDVHVHVSHFtILTXHVVHUDQLQFRUSRUDWVHQ la corresponent borsa de
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Estar en possessió de qualsevol enginyeria tècnica o arquitectura tècnica, o
equivalent, segons la normativa vigent.

Data 5-8-2022

x

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

B

Segona. Condicions dels aspirants

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 17 places de la
categoria de tècnic/a mitjà/ana en sanitat - infermer/a, del grup de classificació A,
subgrup A2, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics mitjans, de
la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats
públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
Les places convocades correspRQHQDOWRUQOOLXUHGHOHVTXDOVV¶KDSUHYLVWSODoDDOWRUQ
de reserva per a la integració de persones amb discapacitat adscrites a la Diputació de
Barcelona.

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 110-443

Procés selectiu 72CMO/22

CVE 202210115829

treball específica 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
WHPSRUDOLWDWHQO¶RFXSDFLyS~EOLFD

Data 5-8-2022

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

x

Estar en possessió de la titulació universitària oficial en infermeria o titulació
equivalent qXHKDELOLWLSHUDO¶H[HUFLFLGHODprofessió regulada G¶LQIHUPHUDVHJRQV
el que estableixen les directives comunitàries.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO CRQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
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B

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Segona. Condicions dels aspirants

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUG amb el que preveu els apartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.
'¶acord amb el que preveu el punt 13 de la base general tercera, els aspirants que, tot i
no haver estat proposats per al nomenament, hagin superat aquest procés selectiu,
G¶DFRUG DPE DOOz HVWDEOHUW HQ OD EDVH JHQHUDO VLVHQD GH OHV EDVHV JHQHUDOV i també
G¶Dcord amb aquestes bases específiques, seran incorporats en la corresponent borsa de
treball específica 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
WHPSRUDOLWDWHQO¶RFXSDFLyS~EOLFD

Procés selectiu 73CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 3 places de la
categoria de tècnic/a mitjà/ana en sanitat - fisioterapeuta, del grup de classificació A,
subgrup A2, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics mitjans, de
la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats
públiques vinculades.
La provisió G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:
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Els aspirants hauran de presentDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

Data 5-8-2022

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixements de català. La qualifLFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOls títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Estar en possessió de la titulació universitària oficial en fisioteràpia o titulació
HTXLYDOHQW TXH KDELOLWL SHU D O¶H[HUFici de la professió regulada de fisioterapeuta,
segons el que estableixen les directives comunitàries.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFoneix com a
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEel que estableix el punt 2 de la base general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV Qo aptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶avaluació de llengües del Consell
G¶(XURSDR G¶DTXHOls títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
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A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Data 5-8-2022

Segona. Condicions dels aspirants

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUn de
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

B

Primera. Distribució del nombre de places

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Procés selectiu 74CMO/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 146 places de la
categoria de tècnic/a mitjà/ana bibliologia - bibliotecari/ària, del grup de classificació
A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics mitjans,
de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats
públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 113-443

'¶acord amb el que preveu el punt 13 de la base general tercera, els aspirants que, tot i
no haver estat proposats per al nomenament, hagin superat aquest procés selectiu,
G¶DFRUG DPE DOOz HVWDEOHUW HQ OD Ease general sisena de les bases generals i també
G¶Dcord amb aquestes bases específiques, seran incorporats en la corresponent borsa de
treball específica 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
WHPSRUDOLWDWHQO¶RFXSació pública.

CVE 202210115829

b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, es pRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Data 5-8-2022

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

De les places convocades, 1 plaça HVWjDGVFULWDDO¶,QVWLWXWGHO7HDWUH

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió de la titulació universitària oficial, grau en informació i
documentació, diplomatura en biblioteconomia i documentació, llicenciatura en
GRFXPHQWDFLy LR G¶DOWUHV TXH KDELOLWLQ SHU D O¶H[HUFLFL GH OHV DFWLYLWDWV
professionals corresponents, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
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B

/HV SODFHV FRQYRFDGHV FRUUHVSRQHQ DO WRUQ OOLXUH GH OHV TXDOV V¶KD SUHYLVW  SODFHV DO
torn de reserva per a la integració de persones amb discapacitat adscrites a la Diputació
de Barcelona.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Primera. Distribució del nombre de places

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixements de català. /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRm a
equivalents.
Els aspirants hauran GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUtat de mèrits acadèmics o altres mèritsG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 75CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV EDVHV UHJXODU HO SURFpV selectiu per proveir 1 plaça de la
categoria de tècnic/a mitjà/ana bibliologia ± ELEOLRWHFDULjULD HQ O¶jPELW GHOV
recursos humans, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració
especial, sotsescala tècnica, classe tècnics mitjans, de la plantilla de funcionaris de la
Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
La SURYLVLy G¶DTXHVWD SODoD HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i les bases específiques següents.
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El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

CVE 202210115829

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

Data 5-8-2022

Tercera. Procés selectiu

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHnJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSa o
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Estar en possessió de la titulació universitària oficial, grau en informació i
documentació, diplomatura en biblioteconomia i documentació, llicenciatura en
documentacLy LR G¶DOWUHV TXH KDELOLWLQ SHU D O¶H[HUFLFL GH OHV DFWLYLWDWV
professionals corresponents, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJe O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODEDVHJHQHUDOsetena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRrd amb el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar uQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP a
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
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A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Data 5-8-2022

Segona. Condicions dels aspirants

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La plaça convocada correspon DOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGHSODFHV
reservades a la integració de persones amb discapacitat.

B

Primera. Distribució del nombre de places

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

/D SURYLVLy G¶DTXHVWD SODoD HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
La plaça FRQYRFDGDFRUUHVSRQDOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGHSODFHV
reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió de la titulació universitària oficial en teràpia ocupacional o
titulació que habiliti per a l'exercici de la professió regulada terapeuta ocupacional,
segons el que estableixen les directives comunitàries.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSa o
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
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eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça de la
categoria de terapeuta ocupacional - terapeuta ocupacional, del grup de classificació
A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe tècnics mitjans,
de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats
públiques vinculades.

Data 5-8-2022

Procés selectiu 76CM/22

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWat de mèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUtat de mèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHveu els apartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.
'¶DFRUGDPEHOque preveu el punt 13 de la base general tercera, els aspirants que, tot i
no haver estat proposats per al nomenament, hagin superat aquest procés selectiu,
G¶DFRUG DPE DOOz HVWDEOHUW HQ OD EDVH JHQHUDO VLVHQD GH OHV EDVHV JHQHUDOV i també
G¶DFRUGDPEDTXHVWHVEDVHVHVSHFtILTXHVVHUDQLQFRUSRUDWVHQODFRUUHVSonent borsa de
treball específica 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
WHPSRUDOLWDWHQO¶RFXSDFLyS~EOLFD

Procés selectiu 77CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 2 places de la
categoria de tècnic/a mitjà/ana empresarials - tècnic/a mitjà/ana empresarials, del
grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala tècnica,
classe tècnics mitjans, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
La provLVLy G¶DTXHVWes places es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:
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Els aspirants hauran de presentar tota la docuPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

Data 5-8-2022

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVt exercici serà
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRm a
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Estar en possessió de la titulació universitària oficial de grau o diplomatura en
ciències empresarials o titulació equivalent que habiliti per a l'exercici de les
activitats professionals corresponents, segons el que estableixen les directives
comunitàries.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH; els aspirants que siguin considerats no aptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
referència pHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRm a
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG Dmb el que
preveu el punt 4 de la base general tercera.

Pàgina 118

Pàg. 118-443

x

CVE 202210115829

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Data 5-8-2022

Segona. Condicions dels aspirants

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD Sel torn de
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

B

Primera. Distribució del nombre de places

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 4 places de la
categoria de tècnic/a mitjà/ana de treball social - treballador/a social, del grup de
classificació A, subgrup A2, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe
tècnics mitjans, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes
autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SOaces es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió de la titulació universitària oficial de grau o diplomatura en
treball social o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWgH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Pàgina 119

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 119-443
CVE 202210115829

Procés selectiu 78CM/22

Data 5-8-2022

'¶DFRUGDPEHOque preveu el punt 13 de la base general tercera, els aspirants que, tot i
no haver estat proposats per al nomenament, hagin superat aquest procés selectiu,
G¶DFRUG DPE DOOz HVWDEOHUW HQ OD EDVH JHQHUDO VLVHna de les bases generals i també
G¶DFRUGDPEDTXHVWHVEDVHVHVSHFtILTXHVVHUDQLQFRUSRUDWVHQODFRUUHVSRQHQWERUVDGH
treball específica 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
WHPSRUDOLWDWHQO¶RFXSDFLyS~EOLFD

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, es podran consultar HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWat de mèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQci de la
convocatòria.
'¶DFRUGDPEHOque preveu el punt 13 de la base general tercera, els aspirants que, tot i
no haver estat proposats per al nomenament, hagin superat aquest procés selectiu,
G¶DFRUG DPE DOOz HVWDEOHUW HQ OD EDVH JHQHUDO VLVHQD GH OHV bases generals i també
G¶DFRUGDPEDTXHVWHVEDVHVHVSHFtILTXHVVHUDQLQFRUSRUDWVHQODFRUUHVSRnent borsa de
treball específica 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
WHPSRUDOLWDWHQO¶RFXSDFLyS~EOLFD

Procés selectiu 79CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV EDVHV UHJXODU HO SURFpV VHOHFWLX SHU SURYHLU 10 places de la
categoria de tècnic/a mitjà/ana educador/a - educador/a, del grup de classificació A,
subgrup A2, sotsescala serveis especials, classe comeses especials, escala
administració especial de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

Pàgina 120

Pàg. 120-443
CVE 202210115829

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar uQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO Consell
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP a
equivalents.

Data 5-8-2022

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

B

Tercera. Procés selectiu

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, diplomatura,
enginyeria tècnica o arquitectura tècnica, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFoneix com a
equivalents.

Pàg. 121-443

Les places convocades corresponHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

CVE 202210115829

Primera. Distribució del nombre de places

Data 5-8-2022

/D SURYLVLy G¶DTXestes places es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEel que estableix el punt 2 de la base general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG amb el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV Qo aptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶avaluació de llengües del Consell
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRm a
equivalents.

Pàgina 121

B

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Tercera. Procés selectiu

Procés selectiu 80CMO/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça de la
categoria de WqFQLFD PLWMjDQD G¶HGXFDFLy ± SURIHVVRUD G¶HQVHQ\DPHQW QR IRUPDO
HQO¶jPELWGH tecnologies, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració
especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials, de la plantilla de
funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques
vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWD SODoD HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/DSODoDFRQYRFDGDFRUUHVSRQDOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGHSODFHV
reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, diplomatura,
enginyeria tècnica o arquitectura tècnica, o equivalent, segons la normativa vigent.

Pàgina 122

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 122-443
CVE 202210115829

'¶DFRUGDPEHOque preveu el punt 13 de la base general tercera, els aspirants que, tot i
no haver estat proposats per al nomenament, hagin superat aquest procés selectiu,
G¶DFRUG DPE DOOz HVWDEOHUW HQ OD Ease general sisena de les bases generals i també
G¶DFRUGDPEDTXHVWHVEDVHVHVSHFtILTXHVVHUDQLQFRUSRUDWVHQODFRUUHVSonent borsa de
treball específica 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
WHPSRUDOLWDWHQO¶RFXSació pública.

Data 5-8-2022

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUtat de mèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, es pRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶Dquells títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

A

x

https://bop.diba.cat

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, es podran consultar HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 81CM/22
eV REMHFWH G¶Dquestes bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça de la
categoria de tècnic/a mitjà/ana G¶HGXFDFLy ± SURIHVVRUD G¶HQVHQ\DPHQW QR IRUPDO
HQ O¶jPELW Ge disseny de moda, del grup de classificació A, subgrup A2, escala
administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials, de la
plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats
públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWD SODoD HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Pàgina 123

CVE 202210115829
Data 5-8-2022

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

B

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

Pàg. 123-443

Tercera. Procés selectiu

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, diplomatura,
enginyeria tècnica o arquitectura tècnica, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶aYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHnt reconeix com a
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixePHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRm a
equivalents.
Els aVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUtat de mèrits acadèmics RDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats

Pàgina 124

Pàg. 124-443

x

CVE 202210115829

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Data 5-8-2022

Segona. Condicions dels aspirants

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La plaça convocada coUUHVSRQDOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGHSODFHV
reservades a la integració de persones amb discapacitat.

B

Primera. Distribució del nombre de places

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Primera. Distribució del nombre de places
Les plDFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, diplomatura,
enginyeria tècnica o arquitectura tècnica, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSOomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

Pàgina 125

A
https://bop.diba.cat
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/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

CVE 202210115829

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 2 places de la
categoria de tècnic/a mitjà/ana informàtica - tècnic/a informàtica, del grup de
classificació A, subgrup A2, sotsescala serveis especials, classe comeses especials,
escala administració especial de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

Data 5-8-2022

Procés selectiu 82CMO/22

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça de la
categoria de tècnic/a mitjà/ana especialista - tècnic/a G¶arxivística, del grup de
classificació A, subgrup A2, sotsescala serveis especials, classe comeses especials,
escala administració especial de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXesta plaça es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/DSODoDFRQYRFDGDFRUUHVSRQDOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGHSODFHV
reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió de la titulació universitària oficial, grau en informació i
documentació, diplomatura en biblioteconomia i documentació, llicenciatura en
GRFXPHQWDFLy LR G¶DOWUHV TXH KDELOLWLQ SHU D O¶H[HUFLFL GH OHV DFWLYLWDWV
professionals corresponents, segons la normativa vigent.
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Procés selectiu 83CM/22

Data 5-8-2022

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVacadqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

B

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR apte; els aspirants que siguin considerats no aptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
referèQFLD SHU D O¶DSUHQHQtDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV Wttols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

A

x

https://bop.diba.cat

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Els aspirants hauran de presentar tota la documentació acreditativa G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUtat de mèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 84CMO/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 7 places de la
categoria de tècnic/a mitjà/ana especialista - tècnic/a de gestió de polítiques
socials, del grup de classificació A, subgrup A2, sotsescala serveis especials, classe
comeses especials, escala administració especial de la plantilla de funcionaris de la
Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXestes places es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:
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$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH o no apte; els aspirants que siguin considerats no aptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
reIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRm a
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

B

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

Pàg. 127-443

Tercera. Procés selectiu

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, diplomatura,
enginyeria tècnica o arquitectura tècnica, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[el punt 2 de la base general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH siguin considerats no aptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH, O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRm a
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
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x

CVE 202210115829

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Data 5-8-2022

Segona. Condicions dels aspirants

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les places convocades corresponen al torn lliure, GHOHVTXDOVV¶KDSUHYLVWSODoDDOWRUQ
de reserva per a la integració de persones amb discapacitat adscrites a la Diputació de
Barcelona.

B

Primera. Distribució del nombre de places

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Primera. Distribució del nombre de places
La plaça convocada correspon DOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGHSODFHV
reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, diplomatura,
enginyeria tècnica o arquitectura tècnica, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODEDVHJHQHUDOVHWHQD(OVPqULWVKan de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
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La provisió G¶DTXesta plaça es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i les bases específiques següents.

CVE 202210115829

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV EDVHV UHJXODU HO SURFpV VHOHFWLX SHU SURYHLU 1 plaça de la
categoria de tècnic/a mitjà/ana gestió - tècnic/a de gestió de polítiques socials, del
grup de classificació A, subgrup A2, sotsescala serveis especials, classe comeses
especials, escala administració especial de la plantilla de funcionaris de la Diputació de
Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

Data 5-8-2022

Procés selectiu 85CM/22

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, es podran consultar HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV EDVHV UHJXODU HO SURFpV VHOHFWLX SHU SURYHLU 1 plaça de la
categoria de tècnic/a mitjà/ana especialista - tècnic/a HQO¶jPELWGHODJHVWLyGHO¶~V
S~EOLF G¶HVSDLV QDWXUDOV, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració
especial, sotsescala tècnica, classe tècnics mitjans, de la plantilla de funcionaris de la
Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWD SODoD HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/DSODoDFRQYRFDGDFRUUHVSRQDOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGHSODFHV
reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, diplomatura,
enginyeria tècnica o arquitectura tècnica, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
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Procés selectiu 86CM/22

Data 5-8-2022

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

B

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSlomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exerFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLgent reconeix com a
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHmèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.
'¶DFRUGDPEHOque preveu el punt 13 de la base general tercera, els aspirants que, tot i
no haver estat proposats per al nomenament, hagin superat aquest procés selectiu,
G¶DFRUG DPE DOOz HVWDEOHUW HQ OD EDVH JHQHUDO VLVHQD GH OHV EDVHV JHQHUDOV L WDPEp
G¶DFRUGDPEDTXHVWHVEDVHVHVSHFtILTXHVVHUDQLQFRUSRUDts en la corresponent borsa de
treball específica 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
WHPSRUDOLWDWHQO¶RFXSDFLyS~EOLFD
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El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODEDVHJHQHUDOVHWHQD(OVPqULWVKDQGHVHU
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

CVE 202210115829

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

Data 5-8-2022

Tercera. Procés selectiu

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

O¶DSUHQHQWDWJH O¶HnVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Les places conYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.
Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, diplomatura,
enginyeria tècnica o arquitectura tècnica, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPativa vigent reconeix com a
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG amb el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXin considerats no aptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
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Primera. Distribució del nombre de places

Data 5-8-2022

/D SURYLVLy G¶DTXestes places es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 3 places de la
categoria de tècnic/a mitjà/ana especialista - tècnic/a de gestió de cultura, del grup
de classificació A, subgrup A2, sotsescala serveis especials, classe comeses especials,
escala administració especial de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

B

Procés selectiu 87CM/22

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUtat de mèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 88CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça de la
categoria de tècnic/a mitjà/ana especialista - tècnic/a en gestió turística, del grup de
classificació A, subgrup A2, sotsescala serveis especials, classe comeses especials,
escala administració especial de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWa plaça es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 133-443

(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

CVE 202210115829

estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶eQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRm a
equivalents.

Data 5-8-2022

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, diplomatura,
enginyeria tècnica o arquitectura tècnica, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Pàgina 133

B

/DSODoDFRQYRFDGDFRUUHVSRQDOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRrn de places
reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Primera. Distribució del nombre de places

(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUtat de mèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 89CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça de la
categoria de tècnic/a mitjà/ana especialista - dietista, del grup de classificació A,
subgrup A2, sotsescala serveis especials, classe comeses especials, escala
administració especial de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXesta plaça es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/DSODoDFRQYRFDGDFRUUHVSRQDOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGHSODFHV
reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Pàgina 134

Pàg. 134-443
CVE 202210115829

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG amb el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Data 5-8-2022

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

B

Tercera. Procés selectiu

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUeQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQt reconeix com a
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRneix com a
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
dins O¶DSDUtat de mèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.
'¶DFRUGDPEHOque preveu el punt 13 de la base general tercera, els aspirants que, tot i
no haver estat proposats per al nomenament, hagin superat aquest procés selectiu,
G¶DFRUG DPE DOOz HVWDEOHUW HQ OD EDVH JHQHUDO VLVHQD GH OHV EDVHV JHQHUDOV i també

Pàgina 135

Pàg. 135-443

x

CVE 202210115829

Estar en possessió de la titulació universitària oficial en nutrició humana i dietètica
o titulació equivalent per a l'exercici de la professió regulada de nutricionista i
dietista, segons el que estableixen les directives comunitàries.

Data 5-8-2022

x

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

B

Segona. Condicions dels aspirants

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Procés selectiu 90CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 2 places de la
categoria de tècnic/a mitjà/ana especialista - WqFQLFDG¶organització i processos de
gestió, del grup de classificació A, subgrup A2, sotsescala serveis especials, classe
comeses especials, escala administració especial de la plantilla de funcionaris de la
Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 136-443

G¶DFRUGDPEDTXHVWHVEDVHVHVSHFtILTXHVVHUDQLQFRUSRUDWVHQODcorresponent borsa de
treball específica 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
WHPSRUDOLWDWHQO¶RFXSDFLyS~EOLFD

CVE 202210115829

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Data 5-8-2022

Primera. Distribució del nombre de places

x

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, diplomatura,
enginyeria tècnica o arquitectura tècnica, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXells títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

Pàgina 136

B

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Segona. Condicions dels aspirants

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUtat de mèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 91CMO/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV EDVHV UHJXODU HO SURFps selectiu per proveir 1 plaça de la
categoria de tècnic/a mitjà/ana gestió - WqFQLFD G¶RUganització i processos de
gestió, del grup de classificació A, subgrup A2, sotsescala serveis especials, classe
comeses especials, escala administració especial de la plantilla de funcionaris de la
Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXestes places es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
Les places convocades corresponen al torn lliure i no s¶ha previst cap plaça pel torn de
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Pàgina 137
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(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRrd amb el que
preveu el punt 4 de la base general tercera.

Data 5-8-2022

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR apte; els aspirants que siguin considerats no aptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
referèncLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRm a
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQW2 de la base general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG amb el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWs del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO Consell
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRm a
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUtat de mèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXnci de la
convocatòria.

Procés selectiu 92CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 2 places de la
categoria de tècnic/a mitjà/ana especialista - tècnic/a de gestió de polítiques
públiques, del grup de classificació A, subgrup A2, sotsescala serveis especials, classe
comeses especials, escala administració especial de la plantilla de funcionaris de la
Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

Pàgina 138
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Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

CVE 202210115829

x

Data 5-8-2022

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, diplomatura,
enginyeria tècnica o arquitectura tècnica, o equivalent, segons la normativa vigent.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

x

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, diplomatura,
enginyeria tècnica o arquitectura tècnica, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH Oa normativa vigent reconeix com a
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

Pàgina 139
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Segona. Condicions dels aspirants

CVE 202210115829

/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Data 5-8-2022

Primera. Distribució del nombre de places

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Primera. Distribució del nombre de places
La plaça convocada correspon DOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGHSODFHV
reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, diplomatura,
enginyeria tècnica o arquitectura tècnica, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOl G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODEDVHJHQHUDOVHWHQD(OVPqULWVKDQGHser
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La SURYLVLy G¶DTXesta plaça es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i les bases específiques següents.

Data 5-8-2022

eV REMHFWH G¶DTuestes bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça de la
categoria de tècnic/a mitjà/ana gestió - tècnic/a de gestió de polítiques públiques,
del grup de classificació A, subgrup A2, sotsescala serveis especials, classe comeses
especials, escala administració especial de la plantilla de funcionaris de la Diputació de
Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Procés selectiu 93CM/22

B

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUtat de mèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHl que preveu els apartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, es podran consultar HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 94CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 2 places de la
categoria de tècnic/a mitjà/ana especialista - tècnic/a de gestió de comunicació, del
grup de classificació A, subgrup A2, sotsescala serveis especials, classe comeses
especials, escala administració especial de la plantilla de funcionaris de la Diputació de
Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXestes places es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
Les places convocades corresponen DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.
De les places convocades, 1 plaça HVWjDGVFULWDDO¶,QVWLWXWGHO7HDWUH

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
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Els aspirants hauran de presentar totD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

Data 5-8-2022

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixements de català. La qualificació G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixements de català. La qualificació G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.
Els aspirants hauran de presentar tota OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVacadèmics o altres PqULWVG¶DFRUGDPEHO que preveu els apartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 95CMO/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 8 places de la
categoria de tècnic/a mitjà/ana especialista - tècnic/a de gestió de publicacions, del
grup de classificació A, subgrup A2, sotsescala serveis especials, classe comeses
especials, escala administració especial de la plantilla de funcionaris de la Diputació de
Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
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Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD o
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

CVE 202210115829

x

Data 5-8-2022

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, diplomatura,
enginyeria tècnica o arquitectura tècnica, o equivalent, segons la normativa vigent.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

x

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, diplomatura,
enginyeria tècnica o arquitectura tècnica, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJent reconeix com a
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRrd amb el que estableix el punt 2 de la base general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGerats no aptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHnW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOls títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
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Segona. Condicions dels aspirants

CVE 202210115829

Les places convocades coUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Data 5-8-2022

Primera. Distribució del nombre de places

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Primera. Distribució del nombre de places
/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ de
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, diplomatura,
enginyeria tècnica o arquitectura tècnica, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODEDVHJHQHUDOVHWHQD(ls mèrits han de ser
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La provisió G¶DTXestes places es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Data 5-8-2022

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV EDVHV UHJXODU HO SURFpV VHOHFWLX SHU SURYHLU 2 places de la
categoria de tècnic/a mitjà/ana especialista - tècnic/a de VLVWHPHV G¶LQIRUPDFLy
territorial, del grup de classificació A, subgrup A2, sotsescala serveis especials, classe
comeses especials, escala administració especial de la plantilla de funcionaris de la
Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Procés selectiu 96CMO/22

B

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 97CMO/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 5 places de la
categoria de tècnic/a mitjà/ana especialista - tècnic/a en consum, del grup de
classificació A, subgrup A2, sotsescala serveis especials, classe comeses especials,
escala administració especial de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODces es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, diplomatura,
enginyeria tècnica o arquitectura tècnica, o equivalent, segons la normativa vigent.
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(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

Data 5-8-2022

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVtítols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOls títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 98CMO/22
És objecte G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 5 places de la
categoria de tècnic/a mitjà/ana especialista - tècnic/a en salut pública, del grup de
classificació A, subgrup A2, sotsescala serveis especials, classe comeses especials,
escala administració especial de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
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Tercera. Procés selectiu

CVE 202210115829

Estar en possessió del permís de conducció de classe B.

Data 5-8-2022

x

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DvDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

B

x

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, diplomatura,
enginyeria tècnica o arquitectura tècnica, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO CRQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixements de català. La qualifLFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO Consell
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.
Els aspirants hauran de presentDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
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Segona. Condicions dels aspirants

CVE 202210115829

/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Data 5-8-2022

Primera. Distribució del nombre de places

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

/D SURYLVLy G¶DTXestes places es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Primera. Distribució del nombre de places
La plDoDFRQYRFDGDFRUUHVSRQDOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGHSODFHV
reservades a la integració de persones amb discapacitat.
La plaça convocada HVWjDGVFULWDDO¶,QVWLWXWGHO7HDWUH

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x
x

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, diplomatura,
enginyeria tècnica o arquitectura tècnica, o equivalent, segons la normativa vigent.

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOl G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
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/D SURYLVLy G¶DTXHVWD SODça es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Data 5-8-2022

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça de la
categoria de tècnic/a mitjà/ana especialista - tècnic/a mitjà/ana en qualitat i gestió
acadèmica, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració especial,
sotsescala serveis especials, classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de
la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Procés selectiu 99CM/22

B

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUG amb el que preveu els apartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQci de la
convocatòria.

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUtat de mèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHl que preveu els apartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 101CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 2 places de la
categoria de tècnic/a mitjà/ana - tècnic/a mitjà/ana HVSHFLDOLVWD HQ O¶jPELW GH OD
inspecció tributària, del grup de classificació A, subgrup A2, escala administració
especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials, de la plantilla de
funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques
vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWes places es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
Les places convocades corresponen DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.
Totes les places convocades estan adscrites a O¶2UJDQLVPHGH*HVWLy Tributària.
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Els aspirants hauran de presentar totD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

Data 5-8-2022

$L[t PDWHL[ L G¶Dcord amb el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixements de català. La qualificació G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRm a
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixements de FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.
Els aspirants KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVacadèmics o altres PqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Pàgina 150

Pàg. 150-443

x

CVE 202210115829

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, diplomatura,
enginyeria tècnica o arquitectura tècnica, o equivalent, segons la normativa vigent.

Data 5-8-2022

x

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

B

Segona. Condicions dels aspirants

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, diplomatura,
enginyeria tècnica o arquitectura tècnica, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODEDVHJHQHUDOVHWHQD(OVmèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXe preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R no apte; els aspirants que siguin considerats no aptes restaran eliminats del

Pàgina 151
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Primera. Distribució del nombre de places

Data 5-8-2022

/D SURYLVLy G¶DTXestes places es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV EDVHV UHJXODU HO SURFpV VHOHFWLX SHU proveir 10 places de la
categoria de tècnic/a gestió de recursos humans - tècnic/a gestió recursos humans,
del grup de classificació A, subgrup A2, sotsescala serveis especials, classe comeses
especials, escala administració especial de la plantilla de funcionaris de la Diputació de
Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

B

Procés selectiu 103CMO/22

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Procés selectiu 104CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV EDVHV UHJXODU HO SURFés selectiu per proveir 1 plaça de la
categoria de tècnic/a mitjà/ana especialista - tècnic/a de gestió recursos humans,
del grup de classificació A, subgrup A2, sotsescala serveis especials, classe comeses
especials, escala administració especial de la plantilla de funcionaris de la Diputació de
Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
La SURYLVLy G¶DTXHVWD SODoD HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i les bases específiques següents.

Primera. Distribució del nombre de places
La plaça convocada correspon DOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWcap plaça pel torn de places
reservades a la integració de persones amb discapacitat.
La plaça convocada està adscrita al Consorci d'Estudis, Mediació i Conciliació a
l'Administració Local.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, diplomatura,
enginyeria tècnica o arquitectura tècnica, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R

Pàgina 152
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El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUtat de mèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Data 5-8-2022

Els aspirants hauran de presentar tota la documentació acreditativa d¶acord amb el que
preveu el punt 4 de la base general tercera.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
refeUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRm a
equivalents.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[ercici serà
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.
Els aspirants hauran de presentar tota la documentDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXels apartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 105CMO/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV EDVHV UHJXODU HO SURFpV VHOHFWLX SHU SURYHLU 1 plaça de la
categoria de tècnic/a mitjà/ana - WqFQLFDGHJHVWLyUHFXUVRVKXPDQVHQO¶jPELWGHOD
gestió tributària, del grup de classificació A, subgrup A2, sotsescala serveis especials,
classe comeses especials, escala administració especial de la plantilla de funcionaris de
la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
La SURYLVLy G¶DTXesta plaça es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i les bases específiques següents.

Pàgina 153
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El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODEDVHJHQHUDOVHWHQD(OVPqULWVKDQGHser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

CVE 202210115829

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

Data 5-8-2022

Tercera. Procés selectiu

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

d¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

x

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, diplomatura,
enginyeria tècnica o arquitectura tècnica, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO d¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHLx com a
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOque estableix el punt 2 de la base general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
quHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixements de català. La qualificació d¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR Dptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDluació de llengües del Consell
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.
Els aspirants hauran de presentar tota OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
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A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

CVE 202210115829

Segona. Condicions dels aspirants

Data 5-8-2022

La plaça convocada està adscrita a O¶2UJDQLVPHGH*HVWLy Tributària.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La plaça convocada correspon DOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGHSODFHV
reservades a la integració de persones amb discapacitat.

B

Primera. Distribució del nombre de places

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

La pURYLVLy G¶DTXHVWa plaça es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
La plaça conYRFDGDFRUUHVSRQDOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOtorn de places
reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, diplomatura,
enginyeria tècnica o arquitectura tècnica, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Estar en possessió de formació esSHFLDOLW]DGD HQ PDWqULD GH SUHYHQFLy G¶DFRUG
amb el continguts i les directrius previstes al Reial Decret 39/1997, de 17 de
gener, del Reglament dels Serveis de Prevenció, (modificat parcialment pel RD
604/2006 de 19 de maig), per realitzar les funcions de nivell superior i hagi estat
realitzada en un centre autoritzat a tal efecte.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HnVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHlls títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.
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eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça de la
categoria de tècnic/a gestió de recursos humans - tècnic/a mitjà/ana prevenció de
riscos laborals, del grup de classificació A, subgrup A2, sotsescala serveis especials,
classe comeses especials, escala administració especial de la plantilla de funcionaris de
la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

Data 5-8-2022

Procés selectiu 106CM/22

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOque preveu els apartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, eV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Els aspirants KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGe mèrits acadèmics o altres PqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 107CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 4 places de la
categoria de tècnic/a gestió de recursos humans - tècnic/a en selecció i
desenvolupament, del grup de classificació A, subgrup A2, sotsescala serveis especials,
classe comeses especials, escala administració especial de la plantilla de funcionaris de
la Diputació de Barcelona.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
Les places convocadeVFRUUHVSRQHQDOWRUQOOLXUHGHOHVTXDOVV¶KDSUHYLVWSODoDDOWRUQ
de reserva per a la integració de persones amb discapacitat adscrites a la Diputació de
Barcelona.
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$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixements de FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Data 5-8-2022

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

B

Tercera. Procés selectiu

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV Wttols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general sisena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODEDVHJHQHUDOVLVHQD(OVPqULWVKDQGHVHU
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general sisena, que
V¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH SUHYHXHQ OHV EDVHV JHQHUDOV SULPHUD L VLVHQD, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[ercici serà
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXe siguin considerats no aptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWgH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.
Els aspirants hauran de presentar tota la documenWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general segona.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHls apartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general sisena HV SRGUDQFRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Pàgina 157

Pàg. 157-443

x

CVE 202210115829

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, diplomatura,
enginyeria tècnica o arquitectura tècnica, o equivalent.

Data 5-8-2022

x

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A més de les condicions generals exposades a la base general primera, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

B

Segona. Condicions dels aspirants

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

/HVSODFHVFRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQDOWRUQOOLXUHGHOHVTXDOVV¶KDSUHYLVWSODoDDOWRrn
de reserva per a la integració de persones amb discapacitat adscrites a la Diputació de
Barcelona.
De les places convocades, 2 places HVWDQDGVFULWHVDO¶,QVWLWXWGHO7HDWUH

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial de grau, diplomatura,
enginyeria tècnica o arquitectura tècnica, o equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV Wttols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

Pàgina 158

Pàg. 158-443
CVE 202210115829

Primera. Distribució del nombre de places

Data 5-8-2022

/D SURYLVLy G¶aquestes places es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 45 places de la
categoria de tècnic/a mitjà/ana gestió - tècnic/a mitjà/ana de gestió, del grup de
classificació A, subgrup A2, sotsescala serveis especials, classe comeses especials,
escala administració especial de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

B

Procés selectiu 108CMO/22

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Procés selectiu 109CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 2 places de la
categoria de tècnic/a auxiliar de farmàcia - tècnic/a auxiliar de farmàcia, del grup de
classificació C, subgrup C1, escala administració especial, sotsescala tècnica, classe
tècnics auxiliars, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes
autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYist cap plaça pel torn de
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió del cicle formatiu de grau mitjà en farmàcia i parafarmàcia, o
titulació equivalent, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell intermedi de català (B2), que es
correspon amb el nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R

Pàgina 159

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 159-443
CVE 202210115829

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVacadèmics o altres PqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Data 5-8-2022

Els aspirants hauran de presentar tota la documentació acreditDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixements de FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
d¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat intermedi de català (B2) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGe mèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.
'¶DFRUGDPEHOque preveu el punt 13 de la base general tercera, els aspirants que, tot i
no haver estat proposats per al nomenament, hagin superat aquest procés selectiu,
G¶DFRUG DPE DOOz HVWDEOHUW HQ OD EDVH JHQHUDO VLVHQD GH OHV EDVHV JHQHUDOV i també
G¶DFRUGDPEDTXHVWHVEDVHVHVSHFtfiques, seran incorporats en la corresponent borsa de
treball específica 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
WHPSRUDOLWDWHQO¶RFXSDFLyS~EOLFD

Procés selectiu 110CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 94 places de la
FDWHJRULDWqFQLFDDX[LOLDUG¶DWHQFLyDODGHSHQGqQFLD - WqFQLFDDX[LOLDUG¶DWHQFLyD

Pàgina 160

A
https://bop.diba.cat
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El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

CVE 202210115829

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

Data 5-8-2022

Tercera. Procés selectiu

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDts que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió de qualsevol de les titulacions oficials o certificats de
professionalitat que acreGLWHQODTXDOLILFDFLySURIHVVLRQDOG¶DWHQFLyVRFLRVDQLWjULDD
persones dependents en institucions socials que estableix el Reial decret
 GH  G¶RFWXEUH WtWRO GH WqFQLF HQ DWHQFLy D SHUVRQHV HQ VLWXDFLy GH
dependència (o el títol equivalent de tècnic en atenció sociosanitària), títol de
WqFQLF HQ FXUHV DX[LOLDUV G¶LQIHUPHULD FHUWLILFDW GH SURIHVVLRQDOLWDW G¶DWHQFLy
sociosanitària a persones dependents en institucions socials o certificat de
SURIHVVLRQDOLWDW G¶DWHQFLy VRFiosanitària a persones en el domicili, o titulacions
equivalents, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell intermedi de català (B2), que es
correspon amb el nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DvDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

Pàgina 161

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 161-443

Les places convocades corresponen al torn lliXUH GH OHV TXDOV V¶KD SUHYLVW  places al
torn de reserva per a la integració de persones amb discapacitat adscrites a la Diputació
de Barcelona.

CVE 202210115829

Primera. Distribució del nombre de places

Data 5-8-2022

/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

la dependència, del grup de classificació C, subgrup C1, escala administració especial,
sotsescala tècnica, classe tècnics auxiliars, de la plantilla de funcionaris de la Diputació
de Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV EDVHV UHJXODU HO procés selectiu per proveir 1 plaça de la
categoria tècnic/a auxiliar arquitectura/enginyeria - tècnic/a auxiliar de vies locals,
del grup de classificació C, subgrup C1, escala administració especial, sotsescala serveis
especials, classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de
Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
La SURYLVLy G¶DTXHVWD SODoD HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i les bases específiques següents.

Primera. Distribució del nombre de places
La plaça convocada correspon DOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGHSODFHV
reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

(VWDUHQSRVVHVVLyGHOWtWROGHEDW[LOOHURWqFQLFVHJRQVTXqGHWHUPLQDO¶DUWLFOH
GHO5HLDO'HFUHW/HJLVODWLXGHG¶RFWXEUHSHOTXDOV¶DSrova el text refós
GHOD/OHLGHO¶EstatXWEjVLFGHO¶HPSOHDWS~EOLF, o titulacions equivalents, segons la
normativa vigent.

Pàgina 162

Pàg. 162-443
CVE 202210115829

Procés selectiu 111CM/22

Data 5-8-2022

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶apartat de mèrits acadèmics o altUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Els aspiranWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

B

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixemHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat intermedi de català (B2) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHLx com a
equivalents.

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Posseir el certificat de coneixements de nivell intermedi de català (B2), que es
correspon amb el nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HnVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

A

x

https://bop.diba.cat

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVacDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 112CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 2 places de la
FDWHJRULD WqFQLFD DX[LOLDU G¶HGXFDFLy ± SURIHVVRUD G¶HQVHQ\DPHQW QR IRUPDO HQ
O¶jPELWGe cuina, del grup de classificació C, subgrup C1, escala administració especial,
sotsescala serveis especials, classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de
la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Pàgina 163

CVE 202210115829
Data 5-8-2022

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exerFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat intermedi català (B2) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODEDVHJHQHUDOVHWHQD(OVPqULWVKDQGHVHU
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

B

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

Pàg. 163-443

Tercera. Procés selectiu

(VWDUHQSRVVHVVLyGHOWtWROGHEDW[LOOHURWqFQLFVHJRQVTXqGHWHUPLQDO¶DUWLFOH
GHO5HLDO'HFUHW/HJLVODWLXGHG¶RFWXEUHSHOTXDOV¶DSURYD el text refós
GHOD/OHLGHO¶Estatut EjVLFGHO¶HPSOHDWS~EOLF, o titulacions equivalents, segons la
normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell intermedi de català (B2), que es
correspon amb el nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat intermedi de català (B2) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDtiva vigent reconeix com a
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

Pàgina 164

Pàg. 164-443

x

CVE 202210115829

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Data 5-8-2022

Segona. Condicions dels aspirants

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les places FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

B

Primera. Distribució del nombre de places

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

/D SURYLVLy G¶DTXHVWD SODoD HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/DSODoDFRQYRFDGDFRUUHVSRQDOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGHSODFHV
reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

(VWDUHQSRVVHVVLyGHOWtWROGHEDW[LOOHURWqFQLFVHJRQVTXqGHWHUPLQDO¶DUWLFOH
del Reial Decret Legislatiu 5/2GHG¶RFWXEUHSHOTXDOV¶DSURYDHOWH[WUHIyV
GHOD/OHLGHO¶(VWDWXWEjVLFGHO¶HPSOHDWS~EOLF, o titulacions equivalents, segons la
normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell intermedi de català (B2), que es
correspon amb el nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

Pàgina 165
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eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça de la
FDWHJRULD WqFQLFD DX[LOLDU G¶HGXFDFLy - SURIHVVRUD G¶HQVHQ\DPHQW QR IRUPDO HQ
O¶jPELW de puntes i brodat, del grup de classificació C, subgrup C1, escala administració
especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials, de la plantilla de
funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques
vinculades.

Data 5-8-2022

Procés selectiu 113CM/22

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGe mèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH la
convocatòria.

Procés selectiu 114CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça de la
categoria tècnic/a auxiliar especialista - tècnic/a auxiliar de control ambiental local,
del grup de classificació C, subgrup C1, escala administració especial, sotsescala serveis
especials, classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de
Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWD SODoD HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/DSODoDFRQYRFDGDFRUUHVSRQDOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGHSODFHV
reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Pàgina 166

A
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Pàg. 166-443
CVE 202210115829

(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

Data 5-8-2022

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE Hl que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat intermedi de català (B2) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHll
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWRls, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
Així matHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat intermedi de català (B2) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XrRSD R G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGe mèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 115CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça de la
categoria tècnic/a auxiliar especialista - tècnic/a auxiliar de laboratori de medi
ambient, del grup de classificació C, subgrup C1, escala administració especial,

Pàgina 167

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 167-443

Posseir el certificat de coneixements de nivell intermedi de català (B2), que es
correspon amb el nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDts que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

CVE 202210115829

x

Data 5-8-2022

Estar en possessió del títol de EDW[LOOHURWqFQLFVHJRQVTXqGHWHUPLQDO¶DUWLFOH
del Reial DHFUHW/HJLVODWLXGHG¶RFWXEUHSHOTXDOV¶DSURYDHOWH[WUHIyV
GHOD/OHLGHO¶(VWDWXWEjVLFGHO¶HPSOHDWS~EOLF, o titulacions equivalents, segons la
normativa vigent.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

x

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió del títol de batxiller o tècnic segons què determina O¶DUWLFOH
del Reial Decret Legislatiu 5/2015, GHG¶RFWXEUHSHOTXDOV¶DSURYDHOWH[WUHIyV
GHOD/OHLGHO¶(VWDWXWEjVLFGHO¶HPSOHDWS~EOLF, o titulacions equivalents, segons la
normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell intermedi de català (B2), que es
correspon amb el nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP a
equivalents.

x

Estar en possessió del permís de conducció de classe B.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R no apte; els aspirants que siguin considerats no aptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat

Pàgina 168

A
https://bop.diba.cat
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/DSODoDFRQYRFDGDFRUUHVSRQDOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGHSODFHV
reservades a la integració de persones amb discapacitat.

CVE 202210115829

Primera. Distribució del nombre de places

Data 5-8-2022

/D SURYLVLy G¶DTXHVWD SODoD HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

sotsescala serveis especials, classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de
la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 116CMO/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 2 places de la
categoria tècnic/a auxiliar especialista - tècnic/a auxiliar operador/a fotogramètric,
del grup de classificació C, subgrup C1, escala administració especial, sotsescala serveis
especials, classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de
Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 169-443

(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUd amb el que
preveu el punt 4 de la base general tercera.

CVE 202210115829

estar en possessió del certificat intermedi de català (B2) del Marc europeu comú de
referènciD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWttols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Data 5-8-2022

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió del títol de batxiller o tècnic segons què GHWHUPLQDO¶DUWLFOH
GHO5HLDO'HFUHW/HJLVODWLXGHG¶RFWXEUHSHOTXDOV¶DSURYDHOWH[WUHIyV
GHOD/OHLGHO¶(VWDWXWEjVLFGHO¶HPSOHDWS~EOLF, o titulacions equivalents, segons la
normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell intermedi de català (B2), que es
correspon amb el nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶Europa o

Pàgina 169

B

Les places convocades corresponen al torn lliure i no s¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Primera. Distribució del nombre de places

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶aquest exercici serà
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat intermedi de català (B2) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.
Els aspirants hauran de presentar tota la docuPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGe mèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHveu els apartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 117CMO/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 8 places de la
categoria tècnic/a auxiliar especialista - tècnic/a auxiliar biblioteconomiaconductor/a bibliobús, del grup de classificació C, subgrup C1, escala administració
especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials, de la plantilla de
funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques
vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Pàgina 170
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El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHl que estableix el punt 2 de la base general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

CVE 202210115829

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

Data 5-8-2022

Tercera. Procés selectiu

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFoneix com a
equivalents.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
(VWDUHQSRVVHVVLyGHOWtWROGHEDW[LOOHURWqFQLFVHJRQVTXqGHWHUPLQDO¶DUWLFOH
del Reial Decret LegislatiXGHG¶RFWXEUHSHOTXDOV¶DSURYDHOWH[WUHIyV
GHOD/OHLGHO¶Estatut bàsic GHO¶HPSOHDWS~EOLF, o titulacions equivalents, segons la
normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell intermedi de català (B2), que es
correspon amb el nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQt L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

x

Estar en possessió del permís de conducció de classe C.

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH siguin considerats no aptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat intermedi de català (B2) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

Pàgina 171

B

Tercera. Procés selectiu

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Data 5-8-2022

x

Pàg. 171-443

Les places cRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

CVE 202210115829

Primera. Distribució del nombre de places

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

És objectH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 4 places de la
categoria tècnic/a auxiliar especialista - tècnic/a auxiliar de SODQV G¶HPHUJqQFLD
G¶incendis forestals, del grup de classificació C, subgrup C1, escala administració
especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials, de la plantilla de
funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques
vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXestes places es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Pàg. 172-443

Procés selectiu 118CM/22

CVE 202210115829

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, es podran consultar HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Data 5-8-2022

Primera. Distribució del nombre de places

x

Estar en possessió del títROGHEDW[LOOHURWqFQLFVHJRQVTXqGHWHUPLQDO¶DUWLFOH
del Reial DecUHW/HJLVODWLXGHG¶RFWXEUHSHOTXDOV¶DSURYDHOWH[WUHIyV
GHOD/OHLGHO¶(VWDWXWEjVLFGHO¶HPSOHDWS~EOLF, o titulacions equivalents, segons la
normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell intermedi de català (B2), que es
correspon amb el nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

Pàgina 172

B

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Segona. Condicions dels aspirants

Procés selectiu 119CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça de la
categoria tècnic/a auxiliar especialista - tècnic/a auxiliar de relacions externes, del
grup de classificació C, subgrup C1, escala administració especial, sotsescala serveis
especials, classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de
Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWD SODoD es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/DSODoDFRQYRFDGDFRUUHVSRQDOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGHSODFHV
reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Pàgina 173

Pàg. 173-443
CVE 202210115829

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Data 5-8-2022

(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Així matei[ L G¶DFRUG DPE el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat intermedi de català (B2) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURpD R G¶DTXHOOVWttols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

B

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶acord amb el que estableix el punt 2 de la base general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶Rfici.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOiminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat intermedi català (B2) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &onsell
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROs, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFi de la
convocatòria.

Procés selectiu 120CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV EDVHV UHJXODU HO SURFpV VHOHFWLX SHU SURYHLU 2 places de la
categoria tècnic/a auxiliar especialista - tècnic/a auxiliar de padró, del grup de
classificació C, subgrup C1, escala administració especial, sotsescala serveis especials,

Pàgina 174

Pàg. 174-443
CVE 202210115829

Posseir el certificat de coneixements de nivell intermedi de català (B2), que es
correspon amb el nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD vigent reconeix com a
equivalents.

Data 5-8-2022

x

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Estar en possessió del títol de batxiller o tècnic VHJRQVTXqGHWHUPLQDO¶DUWLFOH 76
GHO5HLDO'HFUHW/HJLVODWLXGHG¶RFWXEUHSHOTXDOV¶DSURYDHOWH[WUHIyV
GHOD/OHLGHO¶(VWDWXWEjVLFGHO¶HPSOHDWS~EOLF, o titulacions equivalents, segons la
normativa vigent.

B

x

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió del títol de batxiller o tècnic segons què determina l¶article 76
del Reial 'HFUHW/HJLVODWLXGHG¶RFWXEUHSHOTXDOV¶DSURYDHOWH[WUHIyV
GHOD/OHLGHO¶(VWDWXWEjVLFGHO¶HPSOHDWS~EOLF, o titulacions equivalents, segons la
normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ com a
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXH estableix el punt 2 de la base general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
que s¶H[SHGLUjG¶RILFL.
Aixt PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHs restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy de llengües del Consell
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/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

CVE 202210115829

Primera. Distribució del nombre de places

Data 5-8-2022

/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV EDVHV UHJXODU HO SURFpV VHOHFWLX SHU SURYHLU 3 places de la
categoria tècnic/a auxiliar especialista - tècnic/a auxiliar toxicomanies, del grup de
classificació C, subgrup C1, escala administració especial, sotsescala serveis especials,
classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió del títol de batxiller o tècnic sHJRQVTXqGHWHUPLQDO¶DUWLFOH
del Reial Decret Legislatiu 5/2015, GHG¶RFWXEUHSHOTXDOV¶DSURYDHOWH[WUHIyV
GHOD/OHLGHO¶(VWDWXWEjVLFGHO¶HPSOHDWS~EOLF, o titulacions equivalents, segons la
normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell intermedi de català (B2), que es
correspon amb el nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD vigent reconeix com a
equivalents.
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Procés selectiu 121CM/22

CVE 202210115829

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDW de mèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, es podran conVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Data 5-8-2022

(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, es podran consultar HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 123CMO/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV EDVHV UHJXODU HO SURFpV VHOHFWLX SHU SURYHLU 13 places de la
categoria tècnic/a auxiliar especialista - tècnic/a auxiliar de publicacions, del grup
de classificació C, subgrup C1, escala administració especial, sotsescala serveis
especials, classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de
Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV places es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Pàgina 177

Pàg. 177-443
CVE 202210115829

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRnsiderats no aptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat intermedi de català (B2) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQt L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Data 5-8-2022

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
d¶acord amb el que estableix el punt 2 de la base general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

B

Tercera. Procés selectiu

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUtificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODEDVHJHQHUDOVHWHQD(OVPqULWVKDQGHVHU
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH els aspirants que siguin considerats no aptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
referència per a O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPb el que
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, es podran consultar HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.
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x

CVE 202210115829

Estar en possessió del títol de batxiller o tqFQLFVHJRQVTXqGHWHUPLQDO¶DUWLFOH
GHO5HLDO'HFUHW/HJLVODWLXGHG¶RFWXEUHSHOTXDOV¶DSURYDHOWH[WUHIyV
GHOD/OHLGHO¶(VWDWXWEjVLFGHO¶HPSOHDWS~EOLF, o titulacions equivalents, segons la
normativa vigent.

Data 5-8-2022

x

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

B

Segona. Condicions dels aspirants

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS Slaça pel torn de
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió del títol de batxiller o tècnic VHJRQVTXqGHWHUPLQDO¶DUWLFOH
GHO5HLDO'HFUHW/HJLVODWLXGHG¶RFWXEUHSHOTXDOV¶DSURYDHOWH[WUHIyV
GHOD/OHLGHO¶(VWDWXWEjVLFGHO¶HPSOHDWS~EOLF, o titulacions equivalents, segons la
normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell intermedi de català (B2), que es
correspon amb el nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODEDVHJHQHUDOVHWHQD(OVPqULWVKDQGHVHU
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

Pàgina 179
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Primera. Distribució del nombre de places

Data 5-8-2022

/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV EDVHV UHJXODU HO SURFpV VHOHFWLX SHU SURYHLU 3 places de la
categoria tècnic/a auxiliar especialista - tècnic/a auxiliar audiovisuals, del grup de
classificació C, subgrup C1, escala administració especial, sotsescala serveis especials,
classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

B

Procés selectiu 124CMO/22

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Procés selectiu 125CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV EDVHV UHJXODU HO SURFpV VHOHFWLX SHU SURYHLU 1 plaça de la
categoria tècnic/a auxiliar especialista ± tècnic/a auxiliar de relacions laborals, del
grup de classificació C, subgrup C1, escala administració especial, sotsescala serveis
especials, classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de
Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
La provisLy G¶DTXHVWD SODoD HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/DSODoDFRQYRFDGDFRUUHVSRQDOWRUQOOLXUHLQRV¶ha previst cap plaça pel torn de places
reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en SRVVHVVLyGHOWtWROGHEDW[LOOHURWqFQLFVHJRQVTXqGHWHUPLQDO¶DUWLFOH
GHO5HLDO'HFUHW/HJLVODWLXGHG¶RFWXEUHSHOTXDOV¶DSURYDHOWH[WUHIyV
GHOD/OHLGHO¶(VWDWXWEjVLFGHO¶HPSOHDWS~EOLF, o titulacions equivalents, segons la
normativa vigent.
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El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Data 5-8-2022

Els aspirants hauran de presentar tota la documentació acreditatiYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUà
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV Tue siguin considerats no aptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat intermedi de català (B2) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Posseir el certificat de coneixements de nivell intermedi de català (B2), que es
correspon amb el nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XUopa o
G¶DTXHOOs títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

A

x

https://bop.diba.cat

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Els aspirants hauran de presentar tota la documentació acreditaWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHX els apartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 126CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV EDVHV UHJXODU HO SURFpV VHOHFWLX SHU SURYHLU 1 plaça de la
categoria tècnic/a auxiliar especialista ± tècnic/a DX[LOLDU G¶LQIRUPjWLFD, del grup de
classificació C, subgrup C1, escala administració especial, sotsescala serveis especials,
classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
La SURYLVLy G¶DTXHVWD SODoD HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i les bases específiques següents.

Pàgina 181

CVE 202210115829
Data 5-8-2022

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXest exercici serà
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat intermedi de català (B2) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODEDVHJHQHUDOVHWHQD(OVPqULWVKDQGHVHU
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

B

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

Pàg. 181-443

Tercera. Procés selectiu

x

Estar en possessió del títROGHEDW[LOOHURWqFQLFVHJRQVTXqGHWHUPLQDO¶DUWLFOH
GHO5HLDO'HFUHW/HJLVODWLXGHG¶RFWXEUHSHOTXDOV¶DSURYDHOWH[WUHIyV
GHOD/OHLGHO¶(VWDWXWEjVLFGHO¶HPSOHDWS~EOLF, o titulacions equivalents, segons la
normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODEDVHJHQHUDOVHWHQD(OVPqULWVKDQGHVHU
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixements de catalj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSte; els aspirants que siguin considerats no aptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
referència SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Pàgina 182

Pàg. 182-443
CVE 202210115829

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Data 5-8-2022

Segona. Condicions dels aspirants

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La plaça convocada correspon al torn de places reservades a la integració de persones
amb discapacitat.

B

Primera. Distribució del nombre de places

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

La provisió G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW cap plaça pel torn de
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió deOWtWROGHEDW[LOOHURWqFQLFVHJRQVTXqGHWHUPLQDO¶DUWLFOH
GHO5HLDO'HFUHW/HJLVODWLXGHG¶RFWXEUHSHOTXDOV¶DSURYDHOWH[WUHIyV
GHOD/OHLGHO¶(VWDWXWEjVLFGHO¶HPSOHDWS~EOLF, o titulacions equivalents, segons la
normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell intermedi de català (B2), que es
correspon amb el nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTuells títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Pàgina 183

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 183-443

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV EDVHV UHJXODU HO SURFpV VHOHFWLX SHU SURYHLU 2 places de la
categoria tècnic/a auxiliar especialista - tècnic/a auxiliar de vies locals, del grup de
classificació C, subgrup C1, escala administració especial, sotsescala serveis especials,
classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

CVE 202210115829

Procés selectiu 127CM/22

Data 5-8-2022

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVacadèmicVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Els DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG amb el que
preveu el punt 4 de la base general tercera.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Els aspirants hauran de presentar tota la documentació acreGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO que
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, es podran consultar HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 129CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV EDVHV UHJXODU HO SURFpV VHOHFWLX SHU SURYHLU 3 places de la
categoria de tècnic/a auxiliar especialista - tècnic/a auxiliar especialista d'apostes,
del grup de classificació C, subgrup C1, escala administració especial, sotsescala serveis
especials, classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de
Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
Les places convocades corresponen al toUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.
7RWHVOHVSODFHVFRQYRFDGHVHVWDQDGVFULWHVDO3DWURQDWG¶$SRVWHV

Pàgina 184

Pàg. 184-443
CVE 202210115829

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[Hrcici serà
G¶DSWH R QR Dpte; els aspirants que siguin considerats no aptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat intermedi català (B2) del Marc europeu comú de
referència per a O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Data 5-8-2022

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODEDVHJHQHUDOVHWHQD(OVPqULWVKDQGHVHU
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

B

Tercera. Procés selectiu

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Posseir el certificat de coneixements de nivell intermedi de català (B2), que es
correspon amb el nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODEDVHJHQHUDOVHWHQD(OVPqULWVKDQGHVHU
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixements de FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat intermedi de català (B2) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYa vigent reconeix com a
equivalents.
Els aspirants haurDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVacadèmics o altres mèrLWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Pàgina 185

Pàg. 185-443

x

CVE 202210115829

(VWDUHQSRVVHVVLyGHOWtWROGHEDW[LOOHURWqFQLFVHJRQVTXqGHWHUPLQDO¶DUWLFOH
GHO5HLDO'HFUHW/HJLVODWLXGHG¶RFWXEUHSHOTXDOV¶DSURYDHO text refós
GHOD/OHLGHO¶(VWDWXWEjVLFGHO¶HPSOHDWpúblic, o titulacions equivalents, segons la
normativa vigent.

Data 5-8-2022

x

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

B

Segona. Condicions dels aspirants

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.
Totes les places convocades HVWDQDGVFULWHVDO3DWURQDWG¶$SRVWHV

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió del títol de batxiller o tqFQLFVHJRQVTXqGHWHUPLQDO¶DUWLFOH
GHO5HLDO'HFUHW/HJLVODWLXGHG¶RFWXEUHSHOTXDOV¶DSURYDHOWH[WUHIyV
GHOD/OHLGHO¶(VWDWXWEjVLFGHO¶HPSOHDWS~EOLF, o titulacions equivalents, segons la
normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell intermedi de català (B2), que es
correspon amb el nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROs, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

Pàgina 186

Pàg. 186-443
CVE 202210115829

Primera. Distribució del nombre de places

Data 5-8-2022

/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 2 places de la
categoria de tècnic/a auxiliar especialista - tècnic/a auxiliar especialista
G¶LQVWDOāODFLRQVG DSRVWHV, del grup de classificació C, subgrup C1, escala administració
especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials, de la plantilla de
funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques
vinculades.

B

Procés selectiu 130CM/22

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 13 places de la
categoria tècnic/a auxiliar bibliologia - tècnic/a auxiliar biblioteconomia i
documentació, del grup de classificació C, subgrup C1, escala administració especial,
sotsescala serveis especials, classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de
la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
La proYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/HV SODFHV FRQYRFDGHV FRUUHVSRQHQ DO WRUQ OOLXUH GH OHV TXDOV V¶KD SUHYLVW  SOaces al
torn de reserva per a la integració de persones amb discapacitat adscrites a la Diputació
de Barcelona.
De les places convocades, 1 plaça HVWjDGVFULWDDO¶,QVWLWXWGHO7HDWUH.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

(VWDUHQSRVVHVVLyGHOWtWROGHEDW[LOOHURWqFQLFVHJRQVTXqGHWHUPLQDO¶DUWLFOH
GHO5HLDO'HFUHW/HJLVODWLXGHG¶RFWXEUHSHOTXDOV¶DSURYD el text refós

Pàgina 187

Pàg. 187-443
CVE 202210115829

Procés selectiu 131CM/22

Data 5-8-2022

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGe mèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

B

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJuin considerats no aptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat intermedi de català (B2) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHn\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat intermedi de català (B2) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDtiva vigent reconeix com a
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGe mèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 132CMO/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHs bases regular el procés selectiu per proveir 4 places de la
FDWHJRULDWqFQLFDDX[LOLDUG¶LQIRUPjWLFD± WqFQLFDDX[LOLDUG¶LQIRUPjWLFD, del grup de
classificació C, subgrup C1, escala administració especial, sotsescala serveis especials,
classe comeses especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

Pàgina 188

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 188-443

Tercera. Procés selectiu

CVE 202210115829

Posseir el certificat de coneixements de nivell intermedi de català (B2), que es
correspon amb el nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHlls títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Data 5-8-2022

x

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

GHOD/OHLGHO¶(VWDWXWEjVLFGHO¶HPSOHDWS~EOLF, o titulacions equivalents, segons la
normativa vigent.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Primera. Distribució del nombre de places

x

Estar en possessió del títol de batxiller o tècnic segons què GHWHUPLQDO¶DUWLFOH
GHO5HLDO'HFUHW/HJLVODWLXGHG¶RFWXEUHSHOTXDOV¶DSURYDHOWH[WUHIyV
GHOD/OHLGHO¶(VWDWXWEjVLFGHO¶HPSOHDWS~EOLF, o titulacions equivalents, segons la
normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD Yigent reconeix com a
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶Dcord amb el que estableix el punt 2 de la base general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV Tue siguin considerats no aptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DmHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO

Pàgina 189

Data 5-8-2022

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Segona. Condicions dels aspirants

B

De les places convocades, 1 està adscrita a O¶2UJDQisme de Gestió Tributària.

CVE 202210115829

Pàg. 189-443

/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

A

/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

https://bop.diba.cat

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça de la
FDWHJRULD G¶RILFLDOD HVSHFLDO G¶LQVWDOāODFLRQV - oficial/a especial manteniment
instal·lacions mediambientals i presa de mostres, del grup de classificació C, subgrup
C1, escala administració especial, VRWVHVFDODVHUYHLVHVSHFLDOVFODVVHSHUVRQDOG¶RILFLV
de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats
públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWD SODoD HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
La plaça convocada correspon al torn lliure i no V¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGHSODFHV
reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

(VWDUHQSRVVHVVLyGHOWtWROGHEDW[LOOHURWqFQLFVHJRQVTXqGHWHUPLQDO¶DUWLFOH
GHO5HLDO'HFUHW/HJLVODWLXGHG¶RFWXEUHSHOTXDOV¶DSURYDHOWH[WUHIyV
GHOD/OHLGHO¶Estatut EjVLFGHO¶HPSOHDWS~EOLF, o titulacions equivalents, segons la
normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell intermedi de català (B2), que es
correspon amb el nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶Europa o
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.
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A
https://bop.diba.cat
Pàg. 190-443

Procés selectiu 133CM/22

CVE 202210115829

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Data 5-8-2022

(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Els aspirants hauran de presentar tota la documHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGe mèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYeu els apartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 134CMO/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV EDVHV UHJXODU HO SURFpV VHOHFWLX SHU SURYHLU 2 places de la
FDWHJRULD G¶RILFLDOD HVSecial cuina - oficial/a especial cuiner/a, del grup de
classificació C, subgrup C1, escala administració especial, sotsescala serveis especials,
clasVH SHUVRQDO G¶RILFLV GH OD SODQWLOOD GH IXQFLRQDULV GH OD 'LSXWDFLy GH %DUFHORQD
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
Les places convocades corresponen al torn lliuUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.
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Pàg. 191-443
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$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶Dquest exercici serà
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat intermedi de català (B2) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Data 5-8-2022

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

B

Tercera. Procés selectiu

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Posseir el certificat de coneixements de nivell elemental de català (B1), que es
correspon amb el nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RnVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODEDVHJHQHUDOVHWHQD(OVPqUits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixements de català. La qualificDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat elemental de català (B1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSlomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.
Els aspirants hauran de presentar tota OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHO que preveu els apartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, es podran consultar HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Pàgina 192

Pàg. 192-443

x

CVE 202210115829

(VWDUHQSRVVHVVLyGHOWtWROGHEDW[LOOHURWqFQLFVHJRQVTXqGHWHUPLQDO¶DUWLFOH
del Reial Decret Legislatiu 5/2015, dHG¶RFWXEUHSHOTXDOV¶DSURYDHOWH[WUHIyV
GHOD/OHLGHO¶(VWDWXWEjVLFGHO¶HPSOHDWS~EOLF, o titulacions equivalents, segons la
normativa vigent.

Data 5-8-2022

x

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

B

Segona. Condicions dels aspirants

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
Les places convocDGHV FRUUHVSRQHQ DO WRUQ OOLXUH GH OHV TXDOV V¶KD SUHYLVW  SODFHV DO
torn de reserva per a la integració de persones amb discapacitat.
Totes les places convocades estan adscrites a O¶2UJDQLVPHGH*HVWLyTributària.

Pàg. 193-443

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV EDVHV UHJXODU HO SURFpV VHOHFWLX SHU SURYHLU 185 places de la
categoria G¶Ddministratiu/iva de gestió i recaptació - agent de gestió i recaptació,
del grup de classificació C, subgrup C1, sotsescala serveis especials, escala comeses
especials, escala administració especial, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de
Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

CVE 202210115829

Procés selectiu 135CMO/22

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

(VWDUHQSRVVHVVLyGHOWtWROGHEDW[LOOHURWqFQLFVHJRQVTXqGHWHUPLQDO¶DUWLFOH
del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de G¶RFWXEUHSHOTXDOV¶DSURYDHOWH[WUHIyV
GHOD/OHLGHO¶(VWDWXWEjVLFGHO¶HPSOHDW públic, o titulacions equivalents, segons la
normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODEDVHJHQHUDOVHWHQD(ls mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

Pàgina 193

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

x

B

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Data 5-8-2022

Segona. Condicions dels aspirants

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 167 places de la
categoria G¶auxiliar administratiu/iva - auxiliar administratiu/iva, del grup de
classificació C, subgrup C2, escala administració general, sotsescala auxiliar, de la
plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats
públiques vinculades.
La provLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV UHJLU per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/HV SODFHV FRQYRFDGHV FRUUHVSRQHQ DO WRUQ OOLXUH GH OHV TXDOV V¶KD SUHYLVW  SODFHV DO
torn de reserva per a la integració de persones amb discapacitat adscrites a la Diputació
de Barcelona.
De les places convocades, 14 places esWDQDGVFULWHVDO¶,Qstitut del Teatre i 1 plaça està
adscrita a O¶2UJDQLVPHGH*HVWLyTributària.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Pàgina 194

Pàg. 194-443
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Procés selectiu 136CMO/22

Data 5-8-2022

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUtat de mèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

B

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVtítols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixements de FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.
Els aspirants KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVacadèmics o altres PqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 137CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 14 places de la
categoria G¶DX[LOLDUGHJHVWLyLUHFDSWDFLy - agent de gestió tributari/ària, del grup de
classificació C, subgrup C2, escala administració general, sotsescala auxiliar, de la

Pàgina 195

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 195-443

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFiy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
d¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

CVE 202210115829

x

Data 5-8-2022

(VWDUHQSRVVHVVLyGHOWtWROGHEDW[LOOHURWqFQLFVHJRQVTXqGHWHUPLQDO¶DUWLFOH
GHO5HLDO'HFUHW/HJLVODWLXGHG¶RFWXEUHSHOTXDOV¶DSURYDHOWH[WUHIyV
GHOD/OHLGHO¶(VWDWXWEjVLFGHO¶HPSOHDWS~EOic, o titulacions equivalents, segons la
normativa vigent.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

x

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Totes les places convocades estan adscrites a O¶2UJDQLVPHGH*HVWLyTributària.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar HQSRVVHVVLyGHOWtWROGHEDW[LOOHURWqFQLFVHJRQVTXqGHWHUPLQDO¶DUWLFOH
GHO5HLDO'HFUHW/HJLVODWLXGHG¶RFWXEUHSHOTuDOV¶DSURYDHOWH[WUHIyV
GHOD/OHLGHO¶(VWDWXWEjVLFGHO¶HPSOHDWS~EOLF, o titulacions equivalents, segons la
normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es
correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOls títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixements de FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat

Pàgina 196

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 196-443

Les places convocades corresponen al WRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

CVE 202210115829

Primera. Distribució del nombre de places

Data 5-8-2022

/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats
públiques vinculades.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, es podran consultar HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 138CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça de la
categoria tècnic/a auxiliar sanitat - auxiliar infermeria, del grup de classificació C,
subgrup C2, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses
especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes
autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWD SODoD HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 197-443

Els aspirants KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

CVE 202210115829

estar en possessió del certificat de suficiència de català (C1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHrtificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Data 5-8-2022

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria segons
TXqGHWHUPLQDO¶DUWLFOHGHO5HLDO'HFUHW/HJLVODWLX5GHG¶RFWXEUHSHO
TXDO V¶DSURYD HO WH[W UHIyV GH OD /OHL GH O¶(VWDWXW EjVLF GH O¶HPSOHDW S~EOLF, o
titulacions equivalents, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell elemental de català (B1), que es
correspon amb el nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Pàgina 197

B

/DSODoDFRQYRFDGDFRUUHVSRQDOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGHSODFHV
reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Primera. Distribució del nombre de places

(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGe mèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.
'¶DFRUGDPEel que preveu el punt 13 de la base general tercera, els aspirants que, tot i
no haver estat proposats per al nomenament, hagin superat aquest procés selectiu,
G¶DFRUG DPE DOOz HVWDEOHUW HQ OD EDVH JHQHUDO VLVHQD GH OHV EDVHV JHQHUDOV i també
G¶DFRUGDPEDquestes bases específiques, seran incorporats en la corresponent borsa de
treball específica 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
WHPSRUDOLWDWHQO¶RFXSDFLyS~EOLFD

Procés selectiu 139CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHs bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça de la
categoria tècnic/a auxiliar sanitat - auxiliar geriatria, del grup de classificació C,
subgrup C2, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses
especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes
autònoms i entitats públiques vinculades.

Pàgina 198

Pàg. 198-443
CVE 202210115829

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO Tue preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat elemental de català (B1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Data 5-8-2022

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

B

Tercera. Procés selectiu

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

x

Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria segons
TXqGHWHUPLQDO¶DUWLFOHGHO5HLDO'HFUHW/HJLVODWLXGHG¶RFWXEUHSHl
TXDO V¶DSURYD HO WH[W UHIyV GH OD /OHL GH O¶(VWDWXW EjVLF GH O¶HPSOHDW S~EOLF, o
titulacions equivalents, segons la normativa vigent.

Posseir el certificat de coneixements de nivell elemental de català (B1), que es
correspon amb el nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat elemental de català (B1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILcats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Pàgina 199

Pàg. 199-443
CVE 202210115829

Segona. Condicions dels aspirants

Data 5-8-2022

/DSODoDFRQYRFDGDFRUUHVSRQDOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGHSODFHV
reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Primera. Distribució del nombre de places

B

/D SURYLVLy G¶DTXHVWD SODoD HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

'¶DFRUGDPEHOque preveu el punt 13 de la base general tercera, els aspirants que, tot i
no haver estat proposats per al nomenament, hagin superat aquest procés selectiu,
G¶DFRUG DPE DOOz HVWDEOHUW HQ OD EDVH JHQHUDO VLVHQD GH OHV EDVHV JHQHUDOV i també
G¶DFRUGDPEDTXHVWHVEDVHVHVSHFífiques, seran incorporats en la corresponent borsa de
treball específica 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
WHPSRUDOLWDWHQO¶RFXSDFLyS~EOLFD

Pàg. 200-443

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

CVE 202210115829

(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Primera. Distribució del nombre de places
LeVSODFHVFRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQDOWRUQOOLXUHGHOHVTXDOVV¶KDSUHYLVWSODoDDOWRUQ
de reserva per a la integració de persones amb discapacitat adscrites a la Diputació de
Barcelona.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria segons
què determina O¶DUWLFOHGHO5HLDO'HFUHW/HJLVODWLXGH d¶RFWXEUHSHO

Pàgina 200

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

B

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 20 places de la
categoria guarda forestal - guarda forestal, del grup de classificació C, subgrup C2,
escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses especials,
de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats
públiques vinculades.

Data 5-8-2022

Procés selectiu 140CM/22

Posseir el certificat de coneixements de nivell elemental de català (B1), que es
correspon amb el nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP a
equivalents.

x

Estar en possessió del permís de conducció de classe B.

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat elemental de català (B1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH llengües del Consell
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWttols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, es podran consultDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 141CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 2 places de la
categoria mestre-capatàs - auxiliar de protocol, del grup de classificació C, subgrup
C2, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe comeses

Pàgina 201

Data 5-8-2022

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHstableix el punt 2 de la base general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶HxSHGLUjG¶RILFL.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

B

Tercera. Procés selectiu

CVE 202210115829

Pàg. 201-443

x

A

TXDO V¶DSURYD HO WH[W UHIyV GH OD /OHL GH O¶(VWDWXW EjVLF GH O¶HPSOHDW S~EOLF, o
titulacions equivalents, segons la normativa vigent.

https://bop.diba.cat

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria segons
TXqGHWHUPLQDO¶DUWLFOHGHO5HLDO'HFUHW/HJLVODWLXGHG¶RFWXEUHSHO
TXDO V¶DSURYD HO WH[W UHIyV GH OD /OHL GH O¶(VWDWXW EjVLF GH O¶HPSOHDW S~EOLF, o
titulacions equivalents, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell intermedi de català (B2), que es
correspon amb el nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQt reconeix com a
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUG amb el que estableix el punt 2 de la base general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILci.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUats no aptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat intermedi de català (B2) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶avaluació de llengües del Consell

Pàgina 202

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 202-443

/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

CVE 202210115829

Primera. Distribució del nombre de places

Data 5-8-2022

/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

especials, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes
autònoms i entitats públiques vinculades.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 16 places de la
categoria oficial/a obres públiques - oficial/a G¶obres públiques, del grup de
classificació C, subgrup C2, escala administració especial, sotsescala serveis especials,
FODVVH SHUVRQDO G¶RILFLV de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/HVSODFHVFRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQDOWRUQOOLXUHGHOHVTXDOVV¶KDSUHYLVWSODoDDOWRUQ
de reserva per a la integració de persones amb discapacitat adscrites a la Diputació de
Barcelona.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria segons
què determina O¶DUWLFOHGHO5HLDO'HFUHW/HJLVODWLXGHG¶RFWXEUHSHO
TXDO V¶DSURYD HO WH[W UHIyV GH OD /OHL GH O¶(VWDWXW EjVLF GH O¶HPSOHDW S~EOLF, o
titulacions equivalents, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell elemental de català (B1), que es
correspon amb el nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(uropa o
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Pàgina 203

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 203-443

Procés selectiu 142CMO/22

CVE 202210115829

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGe mèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, es pRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Data 5-8-2022

(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat elemental de català (B1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGe mèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 143CMO/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 3 places de la
categoria oficial/a de manteniment G¶instal·lacions - oficial/a instal·lacions, del grup
de classificació C, subgrup C2, escala administració especial, sotsescala serveis
especials, classe personaO G¶RILFLV GH OD SODQWLOOD de funcionaris de la Diputació de
Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Pàgina 204

https://bop.diba.cat
Pàg. 204-443

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

CVE 202210115829

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

Data 5-8-2022

Tercera. Procés selectiu

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Estar en possessió del permís de conducció de classe C.

B

x

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria segons
TXqGHWHUPLQDO¶DUWLFOHGHO5HLDO'HFUHW/HJLVODWLXGHG¶RFWXEUH pel
TXDO V¶DSURYD HO WH[W UHIyV GH OD /OHL GH O¶(VWDWXW EjVLF GH O¶HPSOHDW S~EOLF, o
titulacions equivalents, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell elemental de català (B1), que es
correspon amb el nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
Així mateix, i G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat elemental de català (B1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLIicats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

Pàgina 205

Pàg. 205-443

x

CVE 202210115829

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Data 5-8-2022

Segona. Condicions dels aspirants

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

B

Primera. Distribució del nombre de places

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

És REMHFWH G¶DTXHVWHV EDVHV UHJXODU HO SURFpV VHOHFWLX SHU SURYHLU 1 plaça de la
categoria G¶RILFLDODGHVHUYHLV- oficial de serveis, del grup de classificació C, subgrup
C2, escala administraFLyHVSHFLDOVRWVHVFDODVHUYHLVHVSHFLDOVFODVVHSHUVRQDOG¶RIicis,
de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats
públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWD SODoD HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/DSODoDFRQYRFDGDFRUUHVSRQDOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGHSODFHV
reservades a la integració de persones amb discapacitat.
/DSODoDFRQYRFDGDHVWjDGVFULWDDO¶,QVWLWXWGHO7HDWUH

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 206-443

Procés selectiu 144CMO/22

CVE 202210115829

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, es podran consultar HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Data 5-8-2022

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

x

Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria segons
què deteUPLQDO¶DUWLFOHGHO5HLDO'HFUHW/HJLVODWLXGHG¶RFWXEUHSHO
TXDO V¶DSURYD HO WH[W UHIyV GH OD /OHL GH O¶(VWDWXW EjVLF GH O¶HPSOHDW S~EOLF, o
titulacions equivalents, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell elemental de català (B1), que es
correspon amb el nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHix com a
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

Pàgina 206

B

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Segona. Condicions dels aspirants

Procés selectiu 146CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 6 places de la
categoria oficial/a conductor/a de vehicles - oficial/a conductor/a de serveis
logístics, del grup de classificació C, subgrup C2, escala administració especial,
sotsescala serveis especials, classe personal G¶RILFLV GH OD SODQWLOOD GH IXQFLRQDULVGH OD
Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHs es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Pàgina 207

Pàg. 207-443
CVE 202210115829

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGe mèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, es podran coQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Data 5-8-2022

(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR Dptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat elemental de català (B1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLó de llengües del Consell
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.

B

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOque estableix el punt 2 de la base general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
que V¶H[SHGLUjG¶RILFL.

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Estar en possessió del permís de conducció de classe B.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixements de FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat elemental de català (B1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.
Els aspirants hauraQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVacadèmics o altres mèriWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Pàgina 208

Pàg. 208-443

x

CVE 202210115829

Posseir el certificat de coneixements de nivell elemental de català (B1), que es
correspon amb el nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Data 5-8-2022

x

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria segons
TXqGHWHUPLQDO¶DUWLFOHGHO5HLDO'HFUHW/HJLVODWLXGHG¶RFWXEUHSHO
TXDO V¶DSURYD HO WH[W UHIyV GH OD /OHL GH O¶(VWDWXW EjVLF GH O¶HPSOHDW S~EOLF, o
titulacions equivalents, segons la normativa vigent.

B

x

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Primera. Distribució del nombre de places
LeVSODFHVFRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQDOWRUQOOLXUHGHOHVTXDOVV¶KDSUHYLVWSODoDDOWRUQ
de reserva per a la integració de persones amb discapacitat adscrites a la Diputació de
Barcelona.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell elemental de català (B1), que es
correspon amb el nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFoneix com a
equivalents.

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria segons
què determina O¶DUWLFOHGHO5HLDO'HFUHW/HJLVODWLXGH d¶RFWXEUHSHO
TXDO V¶DSURYD HO WH[W UHIyV GH OD /OHL GH O¶(VWDWXW EjVLF GH O¶HPSOHDW S~EOLF, o
titulacions equivalents, segons la normativa vigent.

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHl que estableix el punt 2 de la base general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

B

x

Pàg. 209-443

/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

CVE 202210115829

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 9 places de la
categoria oficial/a de manteniment forestal - oficial/a manteniment forestal, del grup
de classificació C, subgrup C2, escala administració especial, sotsescala serveis
especials, classe personal G¶RILFLV GH OD SODQWLOOD GH IXQFLRQDULV GH OD 'LSXtació de
Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

Data 5-8-2022

Procés selectiu 147CM/22

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Tercera. Procés selectiu

Pàgina 209

Procés selectiu 148CMO/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça de la
categoria oficial/a fuster/a - oficial/a fuster/a, del grup de classificació C, subgrup C2,
escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe personal G¶RILFLVGHOD
plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats
públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWD SODoD HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/DSODoDFRQYRFDGDFRUUHVSRQDOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGHSODFHV
reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria segons
TXqGHWHUPLQDO¶DUWLFOHGHO5HLDO'HFUHW/HJLVODWLX, GHG¶RFWXEUHSHO
TXDO V¶DSURYD HO WH[W UHIyV GH OD /OHL GH O¶(VWDWXW EjVLF GH O¶HPSOHDW S~EOLF, o
titulacions equivalents, segons la normativa vigent.

Pàgina 210

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 210-443
CVE 202210115829

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGe mèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Data 5-8-2022

(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat elemental de català (B1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHs i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO Tue preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat elemental de català (B1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGe mèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 149CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça de la
categoria oficial/a de cuina - oficial/a cuiner/a, del grup de classificació C, subgrup C2,
escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe pHUVRQDOG¶RILFLVGHOD
plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats
públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWD SODoD HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Pàgina 211

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 211-443

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

CVE 202210115829

Tercera. Procés selectiu

Data 5-8-2022

Posseir el certificat de coneixements de nivell elemental de català (B1), que es
correspon amb el nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

x

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria segons
TXqGHWHUPLQDO¶DUWLFOHGHO5HLDO'HFUHW/HJLVODWLX5GHG¶RFWXEUHSHO
TXDO V¶DSURYD HO WH[W UHIyV GH OD /OHL GH O¶(VWDWXW EjVLF GH O¶HPSOHDW S~EOLF, o
titulacions equivalents, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell elemental de català (B1), que es
correspon amb el nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPb el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat elemental de català (B1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWítols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

Pàgina 212

Pàg. 212-443

x

CVE 202210115829

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Data 5-8-2022

Segona. Condicions dels aspirants

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

/DSODoDFRQYRFDGDFRUUHVSRQDOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGHSODFHV
reservades a la integració de persones amb discapacitat.

B

Primera. Distribució del nombre de places

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria segons
TXqGHWHUPLQDO¶DUWLFOHGHO5HLDO'HFUHt /HJLVODWLXGHG¶RFWXEUHSHO
TXDO V¶DSURYD HO WH[W UHIyV GH OD /OHL GH O¶(VWDWXW EjVLF GH O¶HPSOHDW S~EOLF, o
titulacions equivalents, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell elemental de català (B1), que es
correspon amb el nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

Pàgina 213

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 213-443
CVE 202210115829

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 4 places de la
categoria auxiliar de cuina - auxiliar de cuina, del grup de classificació C, subgrup C2,
escala administració especial, sotsescala serveis especials, claVVHSHUVRQDOG¶RILFLVGHOD
plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats
públiques vinculades.

Data 5-8-2022

Procés selectiu 150CM/22

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGe mèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 151CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 2 places de la
categoria oficial/a de reproducció gràfica - oficial/a reproducció gràfica, del grup de
classificació C, subgrup C2, escala administració especial, sotsescala serveis especials,
FODVVH SHUVRQDO G¶RILFLV GH OD SODQWLOOD GH IXQFLRQDULV GH OD 'LSXWDFLy GH %DUFHORQD
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
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(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

Data 5-8-2022

Així mateix, L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat elemental de català (B1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDo G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPb el que estableix el punt 2 de la base general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILci.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV no aptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat elemental de català (B1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDluació de llengües del Consell
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, es podran consultar HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 152CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 7 places de la
categoria oficial/a jardiner/a - oficial/a jardiner/a, del grup de classificació C, subgrup
C2, escala DGPLQLVWUDFLyHVSHFLDOVRWVHVFDODVHUYHLVHVSHFLDOVFODVVHSHUVRQDOG¶RILFLV
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Posseir el certificat de coneixements de nivell elemental de català (B1), que es
correspon amb el nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW Ueconeix com a
equivalents.

CVE 202210115829

x

Data 5-8-2022

Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria segons
què GHWHUPLQDO¶DUWLFOHGHO5HLDO'HFUHW/HJLVODWLXGHG¶RFWXEUHSHO
TXDO V¶DSURYD HO WH[W UHIyV GH OD /OHL GH O¶(VWDWXW EjVLF GH O¶HPSOHDW S~EOLF, o
titulacions equivalents, segons la normativa vigent.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

x

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria segons
TXqGHWHUPLQDO¶DUWLFOHGHO5HLDO'HFUHW/HJLVODWLXGHG¶RFWXEUHSHO
TXDO V¶DSURYD HO WH[W UHIyV GH OD /OHL GH O¶(VWDWXW EjVLF GH O¶HPSOHDW S~EOLF, o
titulacions equivalents, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell elemental de català (B1), que es
correspon amb el nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

x

Estar en possessió del carnet d'aplicador i manipulador de productes fitosanitaris
nivell bàsic o titulació convalidant.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV del
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/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

CVE 202210115829

Primera. Distribució del nombre de places

Data 5-8-2022

/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats
públiques vinculades.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Procés selectiu 153CMO/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 10 places de la
categoria oficial/a de magatzem - oficial/a de magatzem, del grup de classificació C,
subgrup C2, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe personal
G¶RILFLVGHODSODQWLOODGHIXQFLRQDUis de la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i
entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/HVSODFHVFRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQDOWRUQOOLXUHGHOHVTXDOVV¶KDSUHYLVWSODoDDOWRUQ
de reserva per a la integració de persones amb discapacitat adscrites a la Diputació de
Barcelona.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria segons
TXqGHWHUPLQDO¶DUWLFOHGHO5HLDO'HFUHW/HJLVODWLX/GHG¶RFWXEUHSHO
TXDO V¶DSURYD HO WH[W UHIyV GH OD /OHL GH O¶(VWDWXW EjVLF GH O¶HPSOHDW S~EOLF, o
titulacions equivalents, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell elemental de català (B1), que es
correspon amb el nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
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El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶Dpartat de mèrits DFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH la
convocatòria.

Data 5-8-2022

(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat elemental de català (B1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHll
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ com a
equivalents.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[Hrcici serà
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat elemental de català (B1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWttols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVacadqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 155CMO/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça de la
categoria oficial/a paleta - oficial/a paleta, del grup de classificació C, subgrup C2,
escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe SHUVRQDOG¶RILFLVGHOD
plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats
públiques vinculades.
La provisió G¶DTXHVWD SODoD es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:
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El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

CVE 202210115829

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

Data 5-8-2022

Tercera. Procés selectiu

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria segons
TXqGHWHUPLQDO¶DUWLFOHGHO5HLDO'HFUHW/HJLVOaWLXGHG¶RFWXEUH, pel
TXDO V¶DSURYD HO WH[W UHIyV GH OD /OHL GH O¶(VWDWXW EjVLF GH O¶HPSOHDW S~EOLF, o
titulacions equivalents, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell elemental de català (B1), que es
correspon amb el nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRrd amb el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat elemental de català (B1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHlls títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
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A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Data 5-8-2022

Segona. Condicions dels aspirants

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

/DSODoDFRQYRFDGDFRUUHVSRQDOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGHSODFHV
reservades a la integració de persones amb discapacitat.

B

Primera. Distribució del nombre de places

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria segons
TXqGHWHUPLQDO¶DUWLFOHGHO5HLDO'HcUHW/HJLVODWLXGHG¶RFWXEUHSHO
TXDO V¶DSURYD HO WH[W UHIyV GH OD /OHL GH O¶(VWDWXW EjVLF GH O¶HPSOHDW S~EOLF, o
titulacions equivalents, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell elemental de català (B1), que es
correspon amb el nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPativa vigent reconeix com a
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
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eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 2 places de la
categoria oficial/a pintor - oficial/a pintor, del grup de classificació C, subgrup C2,
escala administració especial, sotsescala serveis especials, FODVVHSHUVRQDOG¶RILFLVGHOD
plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats
públiques vinculades.

Data 5-8-2022

Procés selectiu 156CM/22

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, es podran consultar HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Els aspirants hauraQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVacadèmics o altres mèriWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 157CMO/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 4 places de la
categoria oficial/a telefonista - oficial/a telefonista-recepcionista, del grup de
classificació C, subgrup C2, escala administració especial, sotsescala serveis especials,
FODVVH SHUVRQDO G¶RILFLs, de la plantilla de funcionaris de la Diputació de Barcelona,
organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 221-443

B

/HVSODFHVFRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQDOWRUQOOLXUHGHOHVTXDOVV¶KDSUHYLVWSODoDDOWRUQ
de reserva per a la integració de persones amb discapacitat adVFULWDDO¶,QVWLWXWGHO7HDWUH

CVE 202210115829

Així matei[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixements de FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat elemental de català (B1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURpD R G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Data 5-8-2022

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

De les places convocades, 2 places estan DGVFULWHVDO¶,QVWLWXWGHO7HDWUH

Pàgina 221

Posseir el certificat de coneixements de nivell elemental de català (B1), que es
correspon amb el nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶Europa o
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixements de FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat elemental de català (B1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWVTXH OD QRUPDWLYD YLJHQWUHFRQHL[ FRP D
equivalents.
Els aspirants hauraQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVacadèmics o altres mèriWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Pàgina 222

Pàg. 222-443

x

CVE 202210115829

Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria segons
TXqGHWHUPLQDO¶DUWLFOHGHO5HLDO'HFUHW/HJLVODWLXGHG¶RFWXEUHSHO
TXDO V¶DSURYD HO WH[W UHIyV GH OD /OHL GH O¶Estatut bàsic de l¶empleat públic, o
titulacions equivalents, segons la normativa vigent.

Data 5-8-2022

x

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

B

Segona. Condicions dels aspirants

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

/DSODoDFRQYRFDGDFRUUHVSRQDOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGHSODFHV
reservades a la integració de persones amb discapacitat.
De les places convocades, 1 està adscrita al Consorci del Patrimoni de Sitges.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Estar en possessió del títol de graduat en educació secundària obligatòria segons
TXqGHWHUPLQDO¶DUWLFOHdHO5HLDO'HFUHW/HJLVODWLXGHG¶RFWXEUHSHO
TXDO V¶DSURYD HO WH[W UHIyV GH OD /OHL GH O¶(VWDWXW EjVLF GH O¶HPSOHDW S~EOLF, o
titulacions equivalents, segons la normativa vigent.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell elemental de català (B1), que es
correspon amb el nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

x

Estar en possessió del permís de conducció de classe B.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser

Pàgina 223

Pàg. 223-443
CVE 202210115829

Primera. Distribució del nombre de places

Data 5-8-2022

/D SURYLVLy G¶DTXHVWD SODoD es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 2 places de la
categoria oficial/a manteniment vehicles - oficial/a manteniment de vehicles, del
grup de classificació C, subgrup C2, escala administració especial, sotsescala serveis
especials, classe personal G¶RILFLV GH OD SODQWLOOD GH IXQFLRQDULV GH Oa Diputació de
Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

B

Procés selectiu 158CMO/22

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, es podran consultar HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 159CMO/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 21 places de la
categoria subaltern/a - auxiliar de suport, del grup professional als quals fa referència
la GLVSRVLFLyDGGLFLRQDOVHWHQDGHOWH[WUHIyVGHO¶(VWDWXWEjVLFGHO¶HPSOHDWS~EOLF, escala
administració general, sotsescala subalterna, de la plantilla de funcionaris de la Diputació
de Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
La provisió G¶DTXHVWHV SODFHV es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
Les places convocades corresponen al torn lliure, de OHV TXDOV V¶KD previst 2 places al
torn de reserva per a la integració de persones amb discapacitat adscrites a la Diputació
de Barcelona.
De les places convocades, 5 places HVWDQDGVFULWHVDO¶,QVWLWXWGHO7HDWUH.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

Pàgina 224

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 224-443
CVE 202210115829

(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

Data 5-8-2022

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV aspirants que siguin considerats no aptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat elemental de català (B1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUeQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWttols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat intermedi de català (B2) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 160CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 4 places de la
categoria subaltern/a - subaltern/a-parcs naturals, del grup professional als quals fa
UHIHUqQFLD OD GLVSRVLFLy DGGLFLRQDO VHWHQD GHO WH[W UHIyV GH O¶(VWDWXW EjVLF GH O¶HPSOHat

Pàgina 225

Pàg. 225-443

Tercera. Procés selectiu

CVE 202210115829

Posseir el certificat de coneixements de nivell intermedi de català (B2), que es
correspon amb el nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV TXH OD QRUPDWLYD YLJHQW UHFRQHL[ FRP D
equivalents.

Data 5-8-2022

x

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Agrupació professional sense requisit de titulació segons què determina la
disposició addicional setena del Reial Decret Legislatiu 5/2015, dH  G¶RFWXEUH
SHOTXDOV¶DSURYDHOWH[WUHIyVGHOD/OHLGHO¶(VWDWXWEjVLFGHO¶HPSOHDWS~EOLF.

B

x

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Agrupació professional sense requisit de titulació segons què determina la
disposició addicional setena del ReiDO 'HFUHW /HJLVODWLX  GH  G¶RFWXEUH
SHOTXDOV¶DSURYDHOWH[WUHIyVGHOD/OHLGHO¶(VWDWXWEjVLFGHO¶HPSOHDWS~EOLF.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell intermedi de català (B2), que es
correspon amb el nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDts que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat intermedi de català (B2) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO

Pàgina 226

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 226-443

/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUQ GH
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

CVE 202210115829

Primera. Distribució del nombre de places

Data 5-8-2022

/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

públic, escala administració general, sotsescala subalterna, de la plantilla de funcionaris
de la Diputació de Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

És objecte d¶aquestes bases regular el procés selectiu per proveir 1 plaça de la
FDWHJRULD DMXGDQWD G¶REUHV - ajudant/a de paleta, del grup professional als quals fa
UHIHUqQFLD OD GLVSRVLFLy DGGLFLRQDO VHWHQD GHO WH[W UHIyV GH O¶(VWDWXW EjVLF GH O¶HPSOHDW
públic, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe personal
G¶RILFLVGHODSODQWLOODGHIXQFLRQDULVGHOa Diputació de Barcelona, organismes autònoms i
entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVta plaça es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/DSODoDFRQYRFDGDFRUUHVSRQDOWRUQOOLXUHLQRV¶KDSUHYLVWFDSSODoDSHOWRUQGHSODFHV
reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Agrupació professional sense requisit de titulació segons què determina la
disposició addicional setena GHO 5HLDO 'HFUHW /HJLVODWLX  GH  G¶RFWXEUH
SHOTXDOV¶DSURYDHOWH[WUHIyVGHOD/OHLGHO¶(VWDWXWEjVLFGHO¶HPSOHDWS~EOLF.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell elemental de català (B1), que es
correspon amb el nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV Tue la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Tercera. Procés selectiu

Pàgina 227

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 227-443

Procés selectiu 161CM/22

CVE 202210115829

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Data 5-8-2022

(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWttols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

B

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Procés selectiu 162CM/22
eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 9 places de la
categoria ajudant/a de serveis - ajudant/a de serveis, del grup professional als quals fa
referència la disposició addicional setena del text refós dH O¶(VWDWXW EjVLF GH O¶HPSOHDW
públic, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe personal
G¶RILFLVGHODSODQWLOODGHIXQFLRQDULVGHOa Diputació de Barcelona, organismes autònoms i
entitats públiques vinculades.
La proviVLy G¶aquestes places es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/HV SODFHV FRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQ DOWRUQ OOLXUH L QR V¶KD SUHYLVW FDS SODoD SHO WRUn de
places reservades a la integració de persones amb discapacitat.

Pàgina 228

Pàg. 228-443
CVE 202210115829

(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

Data 5-8-2022

$L[t PDWHL[ L G¶DFRrd amb el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat elemental de català (B1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHlls títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

B

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

https://bop.diba.cat

A

Oficina d¶$FFpVL*HVWLyGHOD&RQWUDFWDFLy

Posseir el certificat de coneixements de nivell elemental de català (B1), que es
correspon amb el nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV Tue la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUG amb el que estableix el punt 2 de la base general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUats no aptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat elemental de català (B1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶avaluació de llengües del Consell
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWttols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.
El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena, es pRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Pàgina 229

Pàg. 229-443

x
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Agrupació professional sense requisit de titulació segons què determina la
disposició addicional setena GHO 5HLDO 'HFUHW /HJLVODWLX  GH  G¶RFWXEUH
SHOTXDOV¶DSURYDHOWH[WUHIyVGHOD/OHLGHO¶(VWDWXWEjVLFGHO¶HPSOHDWS~EOLF.

Data 5-8-2022

x

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:

B

Segona. Condicions dels aspirants
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Les places convocades corresponHQ DO WRUQ OOLXUH GH OHV TXDOV V¶KD previst 9 places al
torn de reserva per a la integració de persones amb discapacitat adscrites a la Diputació
de Barcelona.
De les places convocades, 5 places HVWDQDGVFULWHVDO¶,QVWLWXW del Teatre.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Agrupació professional sense requisit de titulació segons què determina la
disposició addicional setena GHO 5HLDO 'HFUHW /HJLVODWLX  GH  G¶RFWXEUH
SHOTXDOV¶DSURYDHOWH[WUHIyVGHOD/OHLGHO¶(VWDWXWEjVLFGHO¶HPSOHDWS~EOLF.

x

Posseir el certificat de coneixements de nivell elemental de català (B1), que es
correspon amb el nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLSORPHV L FHUWLILFDWV Tue la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Tercera. Procés selectiu
El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.
El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.

Pàgina 230

Pàg. 230-443
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Primera. Distribució del nombre de places

Data 5-8-2022

La proviVLy G¶DTXHVWHV SODFHV HV regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

eV REMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 90 places de la
categoria operari/ària de serveis - operari/ària de serveis, del grup professional als
quals fa referència la disposició addicional setena del text UHIyV GH O¶Estatut bàsic de
O¶HPSOHDW S~EOLF, escala administració especial, sotsescala serveis especials, classe
SHUVRQDOG¶RILFLVGHODSODQWLOODGHIXQFLRQDULVGHOa Diputació de Barcelona, organismes
autònoms i entitats públiques vinculades.

B

Procés selectiu 163CM/22
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És obMHFWH G¶DTXHVWHV bases regular el procés selectiu per proveir 13 places de la
categoria operari/ària de serveis - operari/ària de serveis logístics, del grup
professional als quals fa referència la disposició addicional setena del text refós de
O¶Estatut bjVLF GH O¶HPSOHDW públic, escala administració especial, sotsescala serveis
HVSHFLDOV FODVVH SHUVRQDO G¶RILFLV GH OD SODQWLOOD GH IXQFLRQDULV GH Oa Diputació de
Barcelona, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.
/D SURYLVLy G¶DTXHVWHV SODFes es regirà per les bases generals exposades anteriorment
(annex I), i per les bases específiques següents:

Primera. Distribució del nombre de places
/HVSODFHVFRQYRFDGHVFRUUHVSRQHQDOWRUQOOLXUHGHOHVTXDOVV¶KDSUHYLVW plaça al torn
de reserva per a la integració de persones amb discapacitat adscrites a la Diputació de
Barcelona.

Segona. Condicions dels aspirants
A més de les condicions generals exposades a la base general segona, els aspirants han
de complir els requisits específics següents:
x

Agrupació professional sense requisit de titulació segons què determina la
disposició addicional setena GHO 5HLDO 'HFUHW /HJLVODWLX  GH  G¶RFWXEUH
SHOTXDOV¶DSURYDHOWH[WUHIyVGHOD/OHLGHO¶(VWDWXWEjVLFGHO¶HPSOHDWS~blic.
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Procés selectiu 164CM/22

Data 5-8-2022

El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVacadèmics o altres mèriWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Els aspirants hauraQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

B

$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE HO TXH preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar un exercici de coneixements de FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLUDQWV TXH VLJXLQ FRQVLGHUDWV QR DSWHV UHVWDUDQ HOLPLQDWV GHO
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat elemental de català (B1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWtWROV GLSORPHV L FHUWLILcats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.
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El procés selectiu consistirà en la valoració dels mèrits i del currículum dels aspirants,
G¶DFRUGDPEHOTXHHVWDEOHL[HOSXQWGHODbase general setena. Els mèrits han de ser
al·legats i caldrà aportar la documentació acreditativa dins el termini de presentació de
sol·licituds, a excepció dels apartats a.1) i a.2) del punt 2.1 de la base general setena,
TXHV¶H[SHGLUjG¶RILFL.
$L[t PDWHL[ L G¶DFRUG DPE el que preveuen les bases generals segona i setena, caldrà
realitzar XQ H[HUFLFL GH FRQHL[HPHQWV GH FDWDOj /D TXDOLILFDFLy G¶DTXHVW H[HUFLFL VHUj
G¶DSWH R QR DSWH HOV DVSLrants que siguin considerats no aptes restaran eliminats del
procés. Estaran exempts de realitzar aquesta prova els aspirants que hagin acreditat
estar en possessió del certificat elemental de català (B1) del Marc europeu comú de
UHIHUqQFLD SHU D O¶DSUHQHQtDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO
G¶(XURSDR G¶DTXHOOVWttols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.
(OV DVSLUDQWV KDXUDQ GH SUHVHQWDU WRWD OD GRFXPHQWDFLy DFUHGLWDWLYD G¶DFRUG DPE HO TXH
preveu el punt 4 de la base general tercera.

https://bop.diba.cat
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El contingut funcional del lloc de treball a proveir, així com els àmbits formatius a valorar
GLQVO¶DSDUWDWGHPqULWVDFDGqPLFVRDOWUHVPqULWVG¶DFRUGDPEHOTXHSUHYHXHOVapartats
b.1) i b.2) del punt 2.1 de la base general setena HV SRGUDQ FRQVXOWDU HQ O¶DQXQFL GH OD
convocatòria.

Pàg. 232-443

El procediment de selecció serà el de concurs de mèrits, que es regirà per la base
general setena.

CVE 202210115829

Tercera. Procés selectiu

Data 5-8-2022

Posseir el certificat de coneixements de nivell elemental de català (B1), que es
correspon amb el nivell B1 del Marc europeu comú de referència per a
O¶DSUHQHQWDWJH O¶HQVHQ\DPHQW L O¶DYDOXDFLy GH OOHQJHV GHO &RQVHOO G¶(XURSD R
G¶DTXHOOV WtWROV GLplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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