
 
 

Lliure designació núm. 1/2019-LD 
 
Convocatòria per a la provisió per lliure designació d'un lloc de treball de SUPORT 3 de 
la família General (GE), adscrit a la Direcció d’Atenció a la Comunitat Educativa del 
Consorci d’Educació de Barcelona. 
 
Es convoca la provisió per lliure designació d'un lloc de treball de SUPORT 3 de la família 
General (GE), adscrit a la Direcció d’Atenció a la Comunitat Educativa del Consorci d’Educació 
de Barcelona. 
 
1. CLASSIFICACIÓ DEL LLOC CONVOCAT 
 
Denominació:   Suport 3 (90.30.GE.20 segons catàleg vigent) 
Àmbit funcional:  Suport 
Tipus de lloc:   Suport 
Vinculació:   Funcionària / laboral 
Subgrup d'accés:  C1 ¡ C2 
Nivell destinació: 18 
Sistema de provisió:  Lliure designació 
Classe de lloc:   Lloc de promoció 
 
 
2. ESQUEMA RETRIBUTIU 
 
Destinació:    18 (409,79 € mensuals) 
Complement específic:   726,78 € mensuals, segons catàleg vigent 
 
 
3. DESCRIPCIÓ FUNCIONAL 
 
3.1 Descripció funcional del lloc convocat (Suport 3) 
 
3.1.1 Missió 
 
Realitzar la gestió integral i/o verificació d’un o més processos administratius o donar suport 
directe a un comandament o directiu, en les matèries i processos que siguin competència de 
l’òrgan on presten els seus serveis, d’acord amb les directrius del superior i la normativa 
establerta per tal d’aconseguir la resolució prevista i l’adequat tractament d’aquests processos 
en termes d’eficàcia i amb la qualitat requerida. 
 
 
3.1.2 Funcions 
 
1. Les funcions bàsiques del lloc de treball són:  
 
· Executar i integrar un o més processos de naturalesa diversa i/o especialitzada de l’òrgan 

on està adscrit, controlant el seu desenvolupament. 
· Elaborar documentació administrativa, sobre el procés o processos sota la seva 

responsabilitat. 
· Donar suport administratiu directe a òrgans, per tal de coordinar l’actuació d’aquestes amb 

altres òrgans del Consorci o amb altres entitats. 
· Prestar serveis directes als ciutadans o al personal del Consorci, sobre els processos que 

executa, en el marc de les competències i recursos de l’òrgan on presten servei. 
· Exercir l’actuació inspectora, si correspon a l’òrgan on presten els seus serveis.  
 
2. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la supervisió d’un superior sobre el 
desenvolupament dels processos per tal de validar l’alineament de la seva tasca als resultats. 



 
 

 
3. El lloc requereix autonomia per prioritzar processos i tasques i permet escollir o proposar 
alternatives dins les directrius fixades. 
 
4. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de l’actuació sobre un marc normatiu i/o de 
processos estandarditzats, dins de l’òrgan on presten els seus serveis. 
 
5. Les tasques d’aquest lloc de treball requereixen de la interacció amb la ciutadania o amb 
personal del Consorci, altres administracions i institucions per informar-los o assistir-los sobre 
els procediments, criteris, serveis i recursos que estan sota la seva responsabilitat. 
  
6. Aquest lloc de treball requereix d’amplis coneixements sobre els processos administratius 
que li són assignats. 
 
3.2 Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit el lloc (Direcció d’Atenció a la Comunitat 
Educativa) 
 
3.2.1 Funcions 
 
• Coordinar i gestionar el model d’informació i d’atenció als usuaris així com les actuacions 

de difusió i informació dels diferents àmbits del Consorci pels diferents mitjans de difusió: 
presencial, telefònic o telemàtic.  

• Coordinar el funcionament del registre general i de l’arxiu central administratiu. 
• Impulsar i facilitar la implantació de mesures d’administració electrònica. 
• Gestionar la tramitació dels diferents tipus de beques, ajuts i altres recursos, tant de 

caràcter estatal, com del Departament d’Ensenyament així com les convocatòries pròpies 
del Consorci. 

• Gestionar l’expedició de títols i certificats, legalitzacions i el lliurament de credencials 
d’homologacions. 

• Gestionar els tràmits administratius generalistes del centres públics. 
• Gestionar els tràmits administratius relatius als  centres concertats i privats, així com la 

nòmina delegada i les subvencions.  
• Gestionar els processos d’admissió d’alumnat  fora de la preinscripció. 
• Impulsar i coordinar el pla d’actuació de Tecnologies  de  la   Informació  i   la 

Comunicació. 
 
4. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 
 
-  Pertànyer al grup C, subgrup C1 (qualsevol de les categories) i C2 (qualsevol de les 
categories). 
 
-  Portar un mínim d’un any de serveis com a contractat laboral fix del Consorci,  o com 
funcionari/ària de carrera  de l’Ajuntament de Barcelona o Generalitat de Catalunya adscrits al 
Consorci. 
 
- El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar en possessió del 
certificat de nivell de suficiència de català C1 (antic C) o superior de la Direcció General de 
Política Lingüística o equivalent.  
Restaran exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la convocatòria, les 
persones candidates que hagin participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir al 
Consorci d’Educació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona o la Generalitat de Catalunya, en 
què hi hagués establerta una prova o exercici del mateix nivell o superior. 
 
Les persones candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, hauran de realitzar 
una prova de coneixements de llengua catalana equivalent al nivell requerit (C1). La no 
superació d’aquesta prova comportarà l’exclusió del procés.  
 



 
 

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que estigui en 
suspensió d'ocupació ni els traslladats de llocs de treball com a conseqüència d'un expedient 
disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. Tampoc no hi poden prendre part el 
personal funcionari en situació diferent de servei actiu que no hagin romàs el temps mínim 
exigit per reingressar al servei actiu. 
 
Els requisits de participació que preveuen les bases s'han de reunir en la data en què finalitzi el 
termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta convocatòria i s'han de complir a la  
data de la presa de possessió. 
 
5. CRITERIS DE VALORACIÓ 
 
Es valorarà: 
 
- L'experiència ¡ els coneixements relatius a les funcions bàsiques del lloc de treball, i 
especialment sobre les eines d’Administració electrònica que s’utilitzen al Consorci d'Educació 
de Barcelona i la tecnología de tractament, anàlisi i visualització de dades. 
 
- La formació en les matèries relacionades amb el lloc de treball. 
 
- Les competències professionals necessàries per a l'òptim desenvolupament de les funcions 
del lloc de treball. 
 
L’òrgan al qual està adscrit el lloc avaluarà els punts anteriors en base a la lectura ¡ anàlisi dels 
currículums de les persones aspirants ¡, si s'escau, a la realització d'entrevistes a les persones 
candidates més idònies que podran completar-se, si l’òrgan al qual està adscrit el lloc ho 
considera convenient, amb la realització de proves psicotècniques i/o professionals. 
 
En cas que l’òrgan al qual està adscrit el lloc així ho consideri, es podrà comptar per a la 
realització de les entrevistes ¡ proves amb l'assessorament de personal tècnic de l’Àrea de 
Recursos Humans ¡ Organització. 
 
 
6. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
 
Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud a l’Oficina  d’Atenció i Registre 
del Consorci d’Educació de Barcelona (Plaça d’ Urquinaona 6, planta baixa), de dilluns a dijous 
de 08:30 a 17:00h, divendres i vigílies de festiu de 8:30 a 14h i els mesos de juny, juliol i agost i 
vacances escolars de Nadal i Setmana Santa: de dilluns a divendres de 8:30 a 14h. 
 
El termini de presentació d’instàncies és de 15 dies hàbils a comptar a partir del dia següent a 
la publicació de les bases del concurs a la pàgina web del Consorci d’Educació 
(www.edubcn.cat). 
 
Les persones candidates són responsables de comprovar i verificar l'exactitud de la seva 
sol·licitud i les dades que hi consten.  
 
A l'efecte d'admissió de les persones aspirants es tindran en compte les dades que aquestes 
facin constar a la seva sol·licitud de participació. Juntament amb la sol·licitud s’haurà de 
presentar currículum professional.  
 
7. LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES 

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’Àrea de Recursos Humans i Organització del 
Consorci d’Educació de Barcelona publicarà a la seva pàgina web (www.edubcn.cat), la llista 
de persones admeses i excloses al procés, indicant també si la persona aspirant està exempta 
de realitzar la prova de llengua catalana. 



 
 

8. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
Una vegada feta l'avaluació de les persones candidates l’òrgan al qual està adscrit el lloc 
emetrà, si s'escau, un informe sobre la persona aspirant que es consideri més adient en relació 
amb les funcions ¡ tasques que ha de dur a terme ¡ l'elevarà a la Gerència del Consorci 
d’Educació de Barcelona proposant el seu nomenament. 
 
La persona nomenada haurà de presentar abans de la presa de possessió els documents 
acreditatius de les seves dades professionals ¡ titulacions, sens perjudici que se'l pugui 
demanar els aclariments o les justificacions necessàries per a la seva verificació. 
 
Les actuacions d'aquest procés que requereixin notificació a les persones aspirants es faran 
públiques a la pàgina web del Consorci d’Educació (www.edubcn.cat).  
 
 
9. PRESA DE POSSESSIÓ 
 
El personal funcionari i laboral fix de l’ens convocant que hagi obtingut nova destinació cessarà 
en el lloc de treball que ocupa en un màxim de 10 dies a partir de l'endemà de la publicació de 
la resolució del concurs a la pàgina web del Consorci d’Educació (www.edubcn.cat). La presa 
de possessió en la nova destinació es durà a terme a l'endemà del cessament. 
 
La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que s'hagi obtingut una altra destinació 
definitiva mitjançant una convocatòria pública feta en el mateix període de temps, per 
incapacitat sobrevinguda, per passar a una situació diferent a la d'actiu o per causes 
excepcionals degudament justificades i apreciades per l'òrgan convocant.  
 
 
10. RECURSOS 
 
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de 
reposició davant la Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la data de la seva publicació o bé recurs contenciós administratiu en el 
termini de dos mesos des de l'endemà de la seva publicació davant la jurisdicció contenciós 
administrativa. 

Contra els actes de tràmit de l’òrgan al qual està adscrit el lloc que decideixen directament o 
indirectament el fons de l'assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar en el procés, 
que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i interessos legítims, les persones 
interessades poden interposar recurs d'alçada davant la Gerència del Consorci d’Educació de 
Barcelona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva notificació o 
publicació. 

Contra els actes de tràmit de l’òrgan al qual està adscrit el lloc no inclosos en el punt anterior, 
al llarg del procés,  les persones aspirants poden formular totes les al·legacions que estimin 
pertinents. 
 


