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Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu 

 
          24.10.2022 

 

Acord de la  Mesa General en matèria dels processos de consolidació (concurs de mèrits, 

oferta estabilització), oferta pública i promoció interna 

 

Aquest acord esta negociat pels membre de la Mesa, CCOO , UGT, CGT i CSIF i està  signat per majoria 

absoluta de CCOO i UGT 

Els criteris per cadascú dels processos indicats s’acorda siguin els següents: 

 

 

Concurs de mèrits 

 

Valoració de mèrits sobre un màxim de 10 punts.  

Mèrits professionals: serveis prestats en la condició de personal funcionari interí o personal laboral 

temporal, fins un màxim de 6 punts: 

a) a l’Ajuntament de Barcelona, i als seus organismes autònoms o entitats relacionats a l’annex 

com a personal propi, en el desenvolupament de les funcions corresponents al lloc de treball 

associat a la categoria de la plaça objecte de convocatòria, de manera continuada entre una 

data anterior al 1 de gener de 2016 i la finalització de les presentació de sol·licituds, sense 

períodes de trencament superiors als 4 mesos durant el període esmentat: 0,86 punts per any 

treballat (punts proporcionals per mes treballat))màxim 6 punts. 

b) a l’Ajuntament de Barcelona, als seus organismes autònoms i altres entitats relacionats a 

l’annex com a personal propi, en el desenvolupament de les funcions corresponents al lloc de 

treball associat a la categoria de la plaça objecte de convocatòria, a raó de 0,40 punts per any 

treball (punts proporcionals per mes treballat)  màxim 4 punts. 

c) a d’altres administracions públiques i a la resta del sector públic en el desenvolupament de les 

funcions corresponents al lloc de treball associat a la categoria de la plaça objecte de 

convocatòria, a raó de 0,10 punts per any treballat ( punts proporcionals per mes treballat) 

màxim 2 punts. 

 

Altres mèrits, fins un màxim de 4 punts: 

a) Superació de processos selectius convocats per l’Ajuntament de Barcelona, fins un màxim d’1,5 

punts. 

• Superació de processos selectius per establir borsa de treball, o d’un procés selectiu 

inclòs en l’oferta pública d’ocupació o per cobrir llocs de treball associats a la categoria 

de la plaça objecte de convocatòria mitjançant nomenament interí en els que 

s’inclogués fase d’apreciació de la capacitat o fase d’oposició, 1,5 punts 

• Superació de processos selectius per establir borsa de treball, o d’un procés selectiu 

inclòs en l’oferta pública d’ocupació o per cobrir llocs de treball d’altres categories 

diferents a la plaça objecte de convocatòria mitjançant nomenament interí en els que 

s’inclogués fase d’apreciació de la capacitat o fase d’oposició, 0,75 punts 
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b) Formació (màxim 2,5 punts) : 

Per les categories de subgrups A1 

Es valoraran els cursos amb durada igual o superior a 5 hores, amb acreditació 

d'assistència o aprofitament 

No es valoraran com a mèrit aquells títols que serveixin de base per acreditar el requisit 

d'accés. El barem d'aplicació serà de 0,063 punts per cada hora 

Per les categories de subgrups A2  i B 

Es valoraran els cursos amb durada igual o superior a 5 hores, amb acreditació 

d'assistència o aprofitament 

No es valoraran com a mèrit aquells títols que serveixin de base per acreditar el requisit 

d'accés. El barem d'aplicació serà de 0,084 punts per cada hora 

Per les categories de subgrups C 

Es valoraran els cursos amb durada igual o superior a 5 hores, amb acreditació 

d'assistència o aprofitament 

No es valoraran com a mèrit aquells títols que serveixin de base per acreditar el requisit 

d'accés. El barem d'aplicació serà de 0,125 punts per cada hora 

 

Per les categories de subgrups E 

Es valoraran la superació de cursos de formació , tenint en compte el sumatori total 

d’hores, amb acreditació d'assistència o aprofitament 

No es valoraran com a mèrit aquells títols que serveixin de base per acreditar el requisit 

d'accés. El barem d'aplicació serà de 0,25 punts per cada hora 

  

 

• Per la valoració de mèrits es farà una autobaremació, amb la qual s’ordenarà a les persones 

aspirants per fer la comprovació dels mèrits al·legats fins a cobrir el nombre de places convocades 

• Es programarà la prova de català una vegada es publiquin els mèrits definitius 

• Es podrà preveure en els casos de força major un dia alternatiu de realització de la prova de català 

• No es defineix torn de reserva 

• No genera borsa de treball 

• Per al personal interí o laboral temporal en actiu no es requeriran proves mèdiques ni físiques. 

• Les persones que no obtinguin plaça finalitzaran la seva relació laboral amb dret a compensació 

econòmica.  S’acorda la incorporació a les borses (bloc A) per aquelles persones que tinguin dies 

treballats a l’Ajuntament i es mantindran en suspensió en la borsa pel temps equivalent a la 

compensació econòmica . 
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• Criteris de desempat: 1. Estar en situació d’actiu a l’ajuntament de Barcelona en la categoria. 2. 

Tenir el major nombre de dies treballats. 3. La persona aspirant de major edat 

 

Concurs oposició derivat de la Llei 20/21 

 

Valoració del concurs oposició sobre un màxim de 10 punts 

Per al personal interí o laboral temporal en actiu no es requeriran proves mèdiques ni físiques. 

Les proves es realitzaran de forma simultània en totes les categories  

 

Fase d’oposició 

Valorable amb un màxim de 6 punts. 

Inclourà proves de caràcter teoricopràctic sobre el temari publicat a les corresponents bases 

específiques.  

Consistiran en el desenvolupament d’un exercici de caràcter teoricopràctic. No s’estableix mínim per a la 

seva superació. 

Volum de temaris del contingut de les proves selectives, per àmbit funcional 

• Subgrup A1: 10 temes 

• Subgrup A2: 8 temes 

• Grup B        : 7 temes 

• Subgrup C1: 6 temes 

• Subgrup C2: 4 temes 

• E: 2 temes 

Es configuraran diferents exercicis –teòrics i pràctics- adaptats als àmbits funcionals de cada categoria i 

als corresponents llocs de treball associats, per tal que les persones aspirants puguin escollir entre 

diferents opcions de prova. 

Exercicis tipus test , amb 4 opcions de resposta i una resposta correcta 

 

Fase de concurs 

Valorable amb un màxim de 4 punts. 

Mèrits professionals: serveis prestats en la condició de personal funcionari interí o personal laboral 

temporal, fins un màxim de 3,5 punts: 

a) a l’Ajuntament de Barcelona, als seus organismes autònoms o entitats relacionats a l’annex 

com a personal propi, en el desenvolupament de les funcions corresponents al lloc de treball 

associat a la categoria de la plaça objecte de convocatòria, accedint entre 1 de gener de 2016 i 
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el 31 de desembre de 2017, i mantenint-se de manera continuada sense períodes de 

trencament superiors als 4 mesos fins a 31 de desembre de 2022: 3,5 punts. 

b) a l’Ajuntament de Barcelona, als seus organismes autònoms i altres entitats relacionats a 

l’annex com a personal propi, en el desenvolupament de les funcions corresponents al lloc de 

treball associat a la categoria de la plaça objecte de convocatòria, a raó de 0,20 punts per any 

treball (punts proporcionals per mes treballat) (topall 5 anys); 

c) a d’altres administracions públiques i a la resta del sector públic en el desenvolupament de les 

funcions corresponents al lloc de treball associat a la categoria de la plaça objecte de 

convocatòria, a raó de 0,05 punts per any treballat (punts proporcionals per mes treballat) 

(topall 10 anys) 

Formació (màxim 0,5 punts) 

Per les categories de subgrups A1 

Es valoraran els cursos amb durada igual o superior a 5 hores, amb acreditació 

d'assistència o aprofitament 

No es valoraran com a mèrit aquells títols que serveixin de base per acreditar el requisit 

d'accés. El barem d'aplicació serà de 0,013 punts per cada hora 

Per les categories de subgrups A2  I B 

Es valoraran els cursos amb durada igual o superior a 5 hores, amb acreditació 

d'assistència o aprofitament 

No es valoraran com a mèrit aquells títols que serveixin de base per acreditar el requisit 

d'accés. El barem d'aplicació serà de 0,017 punts per cada hora 

Per les categories de subgrups C 

Es valoraran els cursos amb durada igual o superior a 5 hores, amb acreditació 

d'assistència o aprofitament 

No es valoraran com a mèrit aquells títols que serveixin de base per acreditar el requisit 

d'accés. El barem d'aplicació serà de 0,025 punts per cada hora 

 

Per les categories de subgrups E 

Es valoraran la superació de cursos de formació , tenint en compte el sumatori total 

d’hores, amb acreditació d'assistència o aprofitament 

No es valoraran com a mèrit aquells títols que serveixin de base per acreditar el requisit 

d'accés. El barem d'aplicació serà de 0,05 punts per cada hora 

 

• Es programarà la prova de català amb posterioritat a la prova pràctica 

• Per al personal interí o laboral temporal en actiu no es requeriran proves mèdiques ni físiques. 

• Proves simultànies  
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• No es defineix torn de reserva 

• No genera borsa de treball 

• Es pot preveure en els casos de força major un dia alternatiu de realització de la prova de català i 

prova practica 

• Les preguntes errònies no descompten 

• La prova no és eliminatòria 

• Les persones que no obtinguin plaça finalitzaran la seva relació laboral amb dret a compensació 

econòmica.  S’acorda la incorporació a les borses (bloc A) per aquelles persones que tinguin dies 

treballats a l’Ajuntament i es mantindran en suspensió en la borsa pel temps equivalent a la 

compensació econòmica . 

• Criteris de desempat: 1. Estar en situació d’actiu a l’ajuntament de Barcelona. 2. Tenir el major 

nombre de dies treballats. 3. La persona aspirant de major edat 

• La prova pràctica del subgrup C2 auxiliar adm. serà una prova pràctica d’ofimàtica.  

 

 

Oferta pública 2018-2019-2020 

Inclourà en aquest ordre les següents proves 

1. Prova pràctica: serà la mateixa prova que la prevista per la oferta de consolidació (ambits ) de 

forma simultània 

2. Prova temari específic 

3. Prova temari comú 

 

Les persones que no obtinguin plaça finalitzaran la seva relació laboral.  S’acorda la 

incorporació a les borses (bloc A) per aquelles persones que tinguin dies treballats a 

l’Ajuntament 

 

 

 

Promoció interna 

• Preveure en els casos de força major un dia alternatiu de realització de la prova de català i prova 

practica 

• De forma exclusiva en aquest procés , es farà en paral·lel amb la oferta d’estabilització. Únicament 

constarà d’una prova pràctica 

• La prova practica versarà exclusivament sobre els temes definits als àmbits (mateixa prova que opo 

de consolidació) 

• Les preguntes errònies no descompten 

• La prova practica és eliminatòria.  

• Es manté la realització d’entrevistes. Les entrevistes es puntuaran i seran eliminatòries  
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Nombre de places 

Categ 2023 

TS Gestio 75 

Carrera horitzontal A1 20 

TM Gestió 50 

Administratiu 130 

Aux. Administratiu 25 

TS Enginyeria 25 

 

Previsió calendari  

Aprovació bases consolidació: Entre 1 de novembre i 15 de desembre de 2022 

Presentació mèrits: Gener 2023 

Prova practica : Darrer trimestre 2023 

Prova temari específic: primer trimestre 2024 

 

 

 

Administració       Sindicats 
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Annex organismes 

Ajuntament Barcelona 

Institut Municipal d'Hisenda 

Institut Municipal d'Informàtica 

Institut Municipal de Mercats 

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat  

Institut Municipal de Serveis Socials  

Institut Municipal d'Educació 

Institut Barcelona Esports 

Institut Municipal  del Paisatge Urbà i Qualitat de vida 

Institut de Cultura de Barcelona 

Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona 

Institut Municipal d'Urbanisme 

Consorci Biblioteques Barcelona 

Consorci Educació de Barcelona 

Agencia Salut Pública de Barcelona 

Consorci Ciències Naturals 

 


