
 

 

  
 
 

 
OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ DE PERSONAL DOCENT DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 

 

Participació voluntària en els tribunals dels processos selectius 
 

El DOGC de data 16 de juny de 2011 ha publicat la convocatòria dels següents processos 
selectius: 
   

 29 places de mestre/a 
 34 places de professor/a d’ensenyament secundari 

 
Les bases d’aquests processos preveuen la participació dels professionals docents en els 
subtribunals d’especialitat que avaluaran les proves del concurs oposició. 
 
Els membres dels òrgans de selecció que actuïn en el procediment selectiu tindran dret a la 
percepció de les assistències previstes al Decret 138/2008, de 8 de juliol (DOGC núm. 5170, 
d’11.7.2008), d’indemnitzacions per raó del servei. 
 
Procediment i extracte de les bases 
 
La sol·licitud per a participar voluntàriament en els tribunal es pot omplir i imprimir des de la pàgina 
web del Consorci d'Educació de Barcelona (www.edubcn.cat), i lliurar-la en el registre de l’Oficina 
d’atenció, plaça Urquinaona, 6, planta baixa 

El termini de presentació   d’aquestes sol·licituds serà de vint dies naturals comptats a partir de 
l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució de convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya:   del 17 de juny fins el 6 de juliol ,  ambdós inclosos. 

 
Bases 

“4.1 Subtribunals 
 

4.1.1 Composició 
 

Es podran nomenar tants subtribunals diferents com es consideri necessari, d’acord amb les 
especialitats i el nombre d’aspirants que es presentin al concurs oposició. Cadascun d’aquests 
subtribunals estarà constituït per: 

 Tres vocals titulars i els corresponents suplents, designats mitjançant sorteig públic 
d'entre els catedràtics o professors d’ensenyament secundari de l'especialitat 
corresponent, en servei actiu i que ocupin un lloc de treball de la mateixa especialitat en 
centres docents titularitat de l’Ajuntament de Barcelona. En el sorteig públic es tindran en 
compte, si escau, els criteris de tendència a la paritat entre professors i professores, tal 
com recull la base 4.1.4  d'aquesta convocatòria. En la designació dels vocals també es 
considerarà, si escau, la participació voluntària regulada en la base 4.1.2.  Exercirà la 
presidència del Subtribunal el vocal amb més antiguitat en la categoria i actuarà com a 
secretari el vocal amb menys antiguitat en la categoria, llevat que el tribunal decideixi 
determinar-ho d'una altra manera. 

4.1.2 Participació voluntària. 

D'acord amb el que estableix l'article 7.7 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 
de febrer, les persones que voluntàriament vulguin formar part d'un tribunal com a vocals, ho 
hauran de sol·licitar per escrit, lliurant la sol·licitud a l’Oficina d’Atenció i registre del Consorci 
d'Educació de Barcelona (Pl. Urquinaona, 6, Barcelona) 

El termini de presentació d’aquestes sol·licituds serà de vint dies naturals comptats a partir de 
l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució de convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 



 

 

  
 
 

Quan hi hagin peticions de participació voluntària es designaran entre aquestes persones, com a 
màxim, dos vocals titulars i dos vocals suplents per subtribunal. 

L’Àrea de recursos humans, una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el 
termini màxim d'un mes, farà pública la llista completa dels candidats admesos i exclosos a 
participar voluntàriament com a vocals dels subtribunals, que, en tot cas, s'haurà d'exposar a la 
seu central del Consorci d'Educació de Barcelona, així com a la pàgina d'Internet del mateix: 
http://www.edubcn.cat. En seran admeses les persones que compleixin els requisits establerts a 
la base 4.1.1. 

Si el nombre de persones voluntàries admeses d’una especialitat determinada, superés el 
nombre de vocals titulars que s'han de nomenar entre aquestes, la designació es farà mitjançant 
sorteig. 

4.1.3 Obligatorietat de participar en els òrgans de selecció 

La participació en els òrgans de selecció té caràcter obligatori, de conformitat amb el que disposa 
l'article 8.3 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer. 

Seran dispensats de participar de manera obligada en els òrgans de selecció els funcionaris 
següents: els que ocupin els càrrecs unipersonals de govern dels centres docents o serveis 
educatius (director, secretari, cap d'estudis, coordinador pedagògic i altres càrrecs directius), els 
que gaudeixin d'un permís d'un terç o més de reducció de jornada o altres incidències que 
impedeixin la seva actuació com a membres de tribunal. 

4.1.4 Tendència a la paritat entre professors i professores. 

D'acord amb el que estableix l'article 7.2 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 
de febrer, en la designació de vocals es tendirà a la paritat entre els professors i les professores 
llevat que ho impedeixin raons objectives. 

4.1.5 Dates dels sorteigs dels vocals dels subtribunals. 

L'acte dels sorteigs entre les persones que han sol·licitat participació voluntària en subtribunals i 
per escollir la resta de membres dels subtribunals s’anunciarà conjuntament amb la relació de 
candidats admesos a participar com a vocals voluntaris. 

4.1.6 Designació excepcional de vocals. 

Quan no hi hagi funcionaris docents en servei actiu en nombre suficient d'alguna de les 
especialitats de la convocatòria, els vocals els designarà l’Àrea de recursos humans, de 
conformitat amb el que estableix aquesta base. 

4.1.7 Principi d’especialitat en la designació dels subtribunals. 

En la designació dels subtribunals es vetllarà pel compliment del principi d'especialitat, segons el 
qual almenys la majoria dels seus membres hauran de ser titulars de l'especialitat que s'hagi de 
jutjar. Quan això no sigui possible, els subtribunals es podran completar amb funcionaris d’una 
altra especialitat i es podran designar en aquest cas assessors especialistes.  

En tot cas, la totalitat dels membres i dels assessors dels subtribunals hauran de pertànyer a 
categories d'igual o superior grup de classificació que el que correspongui a la categoria a la qual 
opten els aspirants. 
 

El Tribunal coordinarà els diferents Subtribunals de selecció per tal de vetllar per 
l’homogeneïtzació dels criteris de valoració i d’actuació. 
 

Si en qualsevol dels membres del Tribunal o Subtribunals concorregués les circumstàncies que 
assenyala l’article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, aquest s’abstindrà d’actuar; 
altrament, podrà ser recusat segons preveu l’article 29 de la llei esmentada. 
 

El Tribunal i Subtribunals podran disposar d’assessorament especialitzat, si ho estimen 
necessari, mitjançant el nomenament de professionals adients.” 

 


