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Personal – Provisió de llocs de t reball - Concursos

CONVOCATÒRI A I  BASES q u e h an  d e r eg i r  e l  co n cu r s n ú m . 2 / 2 0 1 9 - C d ' u n  
l loc d e t r eb a l l  d e GESTOR/ A DE PROJECTES 2 . Àr ea d 'Or ien t ació  i  Ed u cació  
I n clu siv a d e la  Di r ecció  d ' Acció  Ed u cat iv a d el  Con sor ci  d 'Ed u cació  de 
Bar celon a.

D’acord am b l'art icle 294 del Decret  Legislat iu 2/ 2003, de 28 d’abr il,  pel que es va aprovar el 
Text  refós de la Llei m unicipal i de règim  local de Catalunya, am b les bases m arc que regulen 
la provisió de llocs de t reball m it j ançant  concurs, am b l’art icle 21.2 de l’Acord regulador de 
les condicions de t reball dels em pleats públics de l’Ajuntam ent  de Barcelona i am b vigent  
catàleg de llocs de t reball d'aquest  Ajuntam ent .

Es convoca la provisió per concurs de m èrits d’un lloc de t reball de GESTOR/ A DE PROJECTES 
2 de la fam ília General (GE)  adscr it  a l’Àrea d’Orientació i Educació I nclusiva de la Direcció 
d’Acció Educat iva del Consorci d’Educació de Barcelona.

1. Classif icació del lloc convocat

Denom inació:  Gestor/ a de Projectes 2 (70.20.GE.10 segons catàleg vigent )

Àm bit  funcional:  Tècnic

Tipus de lloc:  Gest ió de projectes

Vinculació: Funcionària

Subgrup d’accés:  A1 i A2

Dest inació:  Nivell 24

Sistem a de provisió:  Concurs de m èrits

Classe de lloc: Lloc de prom oció

El lloc de t reball objecte de la present  convocatòr ia té j ornada ordinàr ia.

2. Esquema ret r ibut iu

Dest inació: 24 (618,66€ m ensuals segons catàleg vigent )

Com plem ent  específic: 1.082,12€ m ensuals segons catàleg vigent

3. Descripció funcional

3.1 Descripció funcional del lloc convocat  (Gestor/ a de projectes 2)
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3.1.1 Missió

Dir igir  program es o projectes, planificant , organitzant  i coordinant  la seva act iv itat  i els 
recursos econòm ics, tècnics i hum ans assignats, per tal de com plir  am b els object ius i 
resultats en el term ini, qualitat  i cost  previst .

3.1.2 Funcions bàsiques

1. Les funcions bàsiques del lloc de t reball són:

- Dirigir  la definició, planif icació, execució i supervisió dels program es i projectes dins l’òrgan 
on presta els seus serveis.

- Dir igir  program es i projectes desenvolupats per externs, dins de l’òrgan on presten els seus 
serveis.

- Donar im puls als program es i projectes i coordinar les actuacions dels recursos hum ans i 
m aterials assignats adaptant  els m it j ans personals i m ater ials disponibles a la programació 
establerta.

- Col·laborar am b alt  res unitats de l’organització terr itorial i alt  res òrgans per a definir  
cr iter is tècnics que siguin d’aplicació als projectes.

- Dir igeix projectes am b un volum  de recursos tècnics, econòm ics i hum ans reduït  i/ o amb un 
im pacte en una parcel· la m olt  específica dins l’organització per l’especif icitat  de la funció o 
servei que presta. Actua en un àm bit  tàct ic am b cert  com ponent  tècnic, im plantant  els 
projectes definits.

- Les tasques d’aquest  lloc de t reball requereixen de la supervisió puntual d’un super ior  sobre 
els resultats obt inguts i contem plen una llibertat  d’actuació àm plia en l’operat iva.

- Les tasques d’aquest  lloc de t reball no necessàr iam ent  es desenvolupen sobre un m arc 
norm at iu i/  o de processos estandarditzats.

- Les tasques d’aquest  lloc de t reball requereixen de la interacció am b la ciutadania o am b 
personal de la Corporació Municipal per inform ar- los o assist ir- los sobre els 
desenvolupam ent  dels program es o projectes de l’òrgan on presten els seus serveis. De la 
m ateixa manera es requereix de la relació am b agents externs i alt  res operadors per dur a 
term e el control d’encàrrecs i col·laboració externa. Poden representar tècnicam ent  a la 
Corporació Municipal en les relacions am b ent itats internes i externes.

- Aquest  lloc de t reball requereix de la com petència tècnica d’una llicenciatura, enginyeria o 
arquitectura super ior o d’una diplom atura o grau vinculada al seu àm bit  professional,  am b 
coneixem ents específics en els processos i sistem àt ica de t reball de la Corporació Municipal.

3.2 Descripció funcional de l’òrgan al qual està adscrit  el lloc (Àrea d’Orientació i Educació 
I nclusiva)
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3.2.1 Funcions

- Coordinar els recursos d'atenció a la diversitat  d’assignació indiv idual (Cent res d'Educació 
Especial, USEE, UEC, Monitoratge) .

- Donar suport  a l'escolar it zació d'alum nat  am b NEE:  (suport  a les com issions de garant ia,  
gest ió de dictàm ens i resolucions) .

- Gest ionar els recursos m ater ials per a l'escolar it zació d'alum nat  am b NEE:  (Transport  
escolar, equipam ents) .

- Prom oure l'or ientació com  a funció clau del sistem a, suport  als centres.

- Fom entar l’or ientació directa a l'alum nat  que no acredita l'ESO o en r isc d'abandonam ent .

- Col· laborar en la prevenció de l'abandonam ent  prematur als ensenyam ents postobligatoris.

- Fer el seguim ent  i donar suport  a la prevenció de l'absent ism e escolar.

- Fer propostes i seguim ent  de recursos per a l'atenció a necessitats educat ives de caire 
sociocom unitar i i de la salut .

- Fer el seguim ent  dels protocols de prevenció del m alt ractam ent  infant il i asset jam ent .

- Coordinar els equips professionals del sistem a im plicats en les actuacions de l'àrea:  EAP, 
Serveis Educat ius específics (CREDA, SEETDI C, SEEM, CREDV, ESAP)  i Serveis d’Orientació.

- Col·laborar i coordinar-se am b alt res professionals,  serveis o ent itats que intervenen en els 
àm bits propis de l’àrea.

4. Requisits de part icipació

- Pertànyer al grup A, subgrup A1 (qualssevol de les categor ies)  i A2 (qualssevol de les 
categor ies) , del Consorci d’Educació o de l’Ajuntament  de Barcelona.

- Portar un m ínim  d’un any de serveis com  a funcionari/ ària de carrera ( * )  de l’Ajuntam ent  de 
Barcelona i/ o dels organism es autònom s adher its a l’Acord regulador de les condicions de 
t reball dels em pleats públics de l’Ajuntam ent  de Barcelona, i no pertànyer a les classes de 
Guàrdia Urbana ni del Servei de Prevenció i Ext inció d’I ncendis i Salvam ent  (SPEI S) .

( * )  Així mateix, podran part icipar en la present  convocatòria aquells/ es t reballadors/ res del 
Consorci d’Educació de Barcelona, de l’Ajuntam ent  de Barcelona o dels organism es autònom s 
adher its a l’Acord regulador de les condicions de t reball dels em pleats públics de l’Ajuntament  
de Barcelona en règim  laboral fix  del m ateix grup, subgrups i categor ies establerts en aquesta 
convocatòr ia sem pre i quan la seva categor ia est igui inclosa en les declarades funcionarials en 
el v igent  catàleg de llocs de t reball d'aquest  Ajuntam ent .

- Haver t ranscorregut  un m ínim  de dos anys des de l'últ im a dest inació obt inguda per concurs, 
llevat  que el lloc est igui declarat  a ext ingir.
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- El personal candidat  haurà d’acreditar docum entalm ent  el requisit  d’estar en possessió del
cert ificat  de nivell de suficiència de català C1 (ant ic C)  o superior  de la Direcció General de 
Polít ica Lingüíst ica o equivalent .  Restaran exem pts d'acreditar els coneixem ents de llengua 
catalana en la convocatòr ia,  les persones candidates que es t roben en una de les situacions 
que s' indiquen a cont inuació i així ho indiquin expressam ent  a l'apartat  corresponent  de la 
sol·licitud:

- Haver part icipat  i obt ingut  plaça en un procés select iu per accedir  al Consorci 
d’Educació de Barcelona o a l'Ajuntam ent  de Barcelona, en què hi hagués establerta 
una prova o exercici del m ateix nivell o super ior.

- Disposar dels t ítols de l’ensenyam ent  reglat  no universitar i expedits pel Departament  
d’Ensenyam ent  d’acord am b les equivalències am b els cert if icats de referència de la 
Direcció General de Polít ica Lingüíst ica d’acord am b el nivell exigit  a la convocatòr ia.

- Haver part icipat  i obt ingut  dest inació en convocatòries anteriors de concurs específic o 
de lliure designació en la m ateixa Adm inist ració, en què hi hagués establerta una 
prova de català del m ateix nivell o super ior.

Les persones candidates que no acredit in adequadam ent  aquest  requisit ,  hauran de realit zar 
una prova de coneixem ents de llengua catalana equivalent  al nivell requer it  (C1) . La no 
superació d’aquesta prova com portarà l’exclusió del procés.

En cap cas no hi poden prendre part  el personal funcionari o laboral fix  que est igui en 
suspensió d'ocupació ni els t raslladats de llocs de t reball com a conseqüència d'un expedient  
disciplinari,  m ent re durin els efectes corresponents. Tam poc no hi poden prendre part  el 
personal funcionari en situació diferent  de servei act iu que no hagin rom às el tem ps m ínim  
exigit  per reingressar al servei act iu.

Els requisits de part icipació que preveuen les bases s'han de reunir  en la data en què finalit zi 
el term ini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta convocatòr ia i s'han de complir 
a la data de la presa de possessió.

5. Mèrits valorats

Mèrits comuns:

De conform itat  am b les bases m arc d’aplicació a tots els concursos de provisió de llocs de 
t reball a l’Ajuntam ent  de Barcelona, es valorarà l’ant iguitat  ( fins a 1 punt ) ,  el grau personal 
consolidat  ( f ins a 1 punt ) ,  el nivell del lloc de t reball des del qual es concursa ( f ins a 1 punt )  i 
els cursos de form ació i perfeccionam ent  realit zats ( f ins a 2 punts) .

Mèrits complem entaris:

1. Exper iència professional f ins a 6 punts, segons el barem  següent :

- Experiència en la definició, supervisió i/  o gest ió de projectes relat ius al t reball social, 
fins a 1 punt .

- Experiència en t reball t ransversal am b ent itats i/  o associacions relacionades am b 
l’àmbit  social, fins a 2 punts.
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- Experiència valoració de projectes, gest ió i seguim ent  de subvencions de l’àm bit  
social,  f ins a 1 punt .

- Experiència en gest ió d’equip, f ins a 2 punts.

2. Alt res mèrits que t inguin relació am b el lloc de t reball, fins a 1 punt .

3. Exercici o supòsit  pràct ic:  La Junta de valoració podrà convocar les persones candidates 
per a la realit zació d’una prova o supòsit  pràct ic relacionat  am b les funcions pròpies del lloc 
dins de l’òrgan al qual està adscr it , valorant -se fins a un m àxim  de 5 punts. En cas de 
realit zar-se, aquesta prova t indrà caràcter obligatori.

4. Valoració de les com petències professionals requer ides per a l’òpt im  desenvolupam ent  de 
les funcions vinculades al lloc de t reball.

La Junta de Valoració convocarà les persones aspirants que puguin assolir  la puntuació 
m ínim a del concurs per a l’avaluació de les com petències professionals definides per al lloc de 
t reball de Gestor/ a de projectes 2 de la fam ília professional General (GE)  d’acord amb el 
Sistem a d’Ordenació Municipal (SOM):  Com promís professional, Treball en equip, Orientació 
al servei públic, Pensam ent  analít ic, Recerca d’inform ació i actualit zació de coneixem ents, 
Flexibilitat  i obertura al canvi, Rigor i Organització, Com unicació i influència, i Lideratge i 
desenvolupam ent .

L’exercici consist irà com  a m ínim  en una entrevista indiv idual, tot  i que si es considera 
necessar i, la Junta de Valoració podrà ut ilit zar alt res sistem es d’avaluació com plem entar is.

L’exercici serà valorat  f ins a un m àxim  de 6 punts.

Puntuació m ínim a:

- Si s'avaluen tots els apartats opcionals la puntuació m ínim a és d’11,5 punts.
- Si no s'avalua l’apartat  3 (exercici o supòsit  pràct ic) , la puntuació m ínim a és de 9 

punts.

6. Junta de valoració

President :

- Sr. Miquel García Gàzquez, director de l’Àrea de Recursos Hum ans i Organització del 
Consorci d’Educació de Barcelona o persona en qui delegui.

Vocals:

- Sra. Rosa Art igal Valls, directora d’Acció Educat iva del Consorci d’Educació de Barcelona, o 
persona en qui delegui.

- Sr.  Jordi Escoín Hom s, director de l’Àrea d’Or ientació i Educació I nclusiva del Consorci 
d’Educació de Barcelona, o persona en qui delegui.

- Sr. Antonio Gallardo Lozano, responsable de Desenvolupam ent ,  form ació i selecció del 
Consorci d’Educació de Barcelona, o persona en qui delegui.
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Secretàr ia:

- Sra. Marga Balader Sabata, tècnica dels Serveis Jurídics del Consorci d’Educació de 
Barcelona o persona en qui delegui.

Representant  de la Junta de Personal o del Com itè d’Em presa

7. Presentació de sol· licituds

Les persones interessades podran presentar la seva sol· licitud a l’Oficina d’Atenció i Regist re 
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 fest iu de 8: 30 a 14h i els m esos de juny, j uliol i 
agost  i vacances escolars de Nadal i Setm ana Santa:  de dilluns a divendres de 8: 30 a 14h.

Tam bé es podrà presentar la sol·licitud, adreçada al Consorci d’Educació de Barcelona, al 
Regist re General o a qualsevol dels regist res desconcent rats de l’Ajuntam ent , fent  servir  un 
m odel de sol· licitud i curr ículum  vitae norm alit zat.

El term ini de presentació d’instàncies és de 15 dies hàbils a com ptar a part ir  del dia següent  a 
la publicació de les bases del concurs a la Gaseta Municipal.

Les persones candidates són responsables de com provar i ver ificar l'exact itud de la seva 
sol· licitud i les dades que hi consten.

8. Llista de persones adm eses i excloses

Finalit zat  el term ini de presentació de sol·licituds, l’Àrea de Recursos Hum ans i Organització 
del Consorci d’Educació de Barcelona publicarà a la seva pàgina web (www.edubcn.cat )  la 
llista de persones adm eses i excloses al procés, indicant  tam bé si la persona aspirant  està 
exem pta de realit zar la prova de llengua catalana.

9. Presa de possessió

El personal funcionar i i laboral f ix de l’ens convocant  que hagi obt ingut  nova dest inació 
cessarà en el lloc de t reball que ocupa en un màxim  de 10 dies a part ir  de l'endem à de la 
publicació de la resolució del concurs a la Gaseta Municipal. La presa de possessió en la nova 
dest inació es durà a term e a l'endem à del cessament.

Quan la resolució de la convocatòria com port i el reingrés al servei act iu en la categoria 
objecte de la convocatòr ia, la presa de possessió es durà a term e el segon dia hàbil següent  a 
la data de la publicació de la resolució del concurs a la Gaseta Municipal.

En el cas del personal provinent  de l’Ajuntam ent  de Barcelona o d’un organism e autònom  o 
ens inst rum ental diferent  del convocant , la seva presa de possessió es durà a term e a part ir  
del prim er dia hàbil del m es següent  a la publicació de la resolució del concurs a la Gaseta 
Municipal. En el cas que la publicació s’efectuï en la darrera Gaseta Municipal del m es, la 
presa de possessió es difer irà al prim er dia hàbil del segon m es com ptat  des de la publicació 
de l’esm entada Gaseta.
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La dest inació adjudicada és ir renunciable, llevat  que s'hagi obt ingut  una alt ra dest inació 
definit iva m it j ançant  una convocatòria pública feta en el m ateix període de tem ps, per 
incapacitat  sobrevinguda, per passar a una situació diferent  a la d'act iu o per causes 
excepcionals degudam ent  j ust if icades i apreciades per l'òrgan convocant .

10. Recursos

Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs potestat iu de 
reposició davant  la Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona en el term ini d’un mes a 
com ptar de l’endem à de la data de la seva publicació o bé recurs contenciós adm inist rat iu en 
el term ini de dos m esos des de l'endem à de la seva publicació davant  la j ur isdicció contenciós 
adm inist rat iva.

Contra els actes de t ràm it  de la Junta de Valoració que decideixen directam ent  o 
indirectament  el fons de l'assum pte, que determ inen la im possibilitat  de cont inuar en el 
procés, que produeixen indefensió o per judici irreparable als drets i interessos legít im s, les 
persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant  la Gerència del Consorci 
d’Educació de Barcelona en el term ini d’un m es a com ptar de l’endem à de la data de la seva 
not ificació o publicació.

Contra els actes de t ràm it  de la Junta de Valoració no inclosos en el punt  anterior , al llarg del 
procés, les persones aspirants poden form ular totes les al·legacions que est im in pert inents.
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