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ACTA PARCIAL DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ A EFECTES 
 DE L’APROVACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ DE L’ANY 2019,  

PROMOCIÓ INTERNA I CALENDARI DE PROCESSOS SELECTIUS 
 

Data: 11 de desembre de 2019 
Hora: 09:00 hores 
Lloc: Sala de reunions de la 3ª planta de la Gerència de Recursos Humans i Organització 
 
Representants de l’Administració:  
Sr.   Javier Pascual Gurpegui, Gerent de Persones i Desenvolupament Organitzatiu 
Sra. Elena Pérez Fernández, Directora de Relacions Laborals 
Sr.   Victor Serrano Climent, cap de Relacions Laborals de la Gerència de Seguretat i Prevenció 
Sra. Noelia Lumbreras Giménez, Tècnica de la Direcció de Relacions Laborals 
Sra. Mercedes Torres Muñoz, cap del Departament de Gestió Econòmica 
 
 
Representants sindicals: 
 
CCOO: 
Sra. Laura Urrea Vela 
Sra, Esperanza García Alguacil 
Sra. Anna Bonilla Sánchez 
Sr.   Juan Carlos González Alvarez 
Sr. Jordi Rodriguez Lima (Assessor SAPOL) 
 
UGT: 
Sr.   David Plantada Sagrera 
Sr.   Juan Francisco Rodríguez Martín 
Sr.   Samuel Llera Guerra 
Sra. Carla Caprari Ayala 
Sr.   Josep Goñi 
Sra. Eva Ruiz Herrera 
 
CGT 
Sr. Joan Antón García 
Sr. Miquel Ruscalleda 
Sra. Emma Zurita (Assessora INTERSINDICAL-CSC) 
 
CSIF: 
Sr.   Joan Pérez Artolà 
Sr.   Daniel Monerri 
 
 
Secretària: Sra. Maria Asensio Rocha, Direcció de Relacions Laborals. 
 
 
 
Ordre del dia: 
 

 Oferta publica l 2019 
 Proposta modificació Oferta publica prèvia 
 Processos promoció interna 
 Processos bloc B. Temari subgrup C1 
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Als efectes d’aprovació de l’oferta pública de l’any 2019 i modificació de l’oferta pública 
prèvia, de promoció interna i de calendari de processos selectius, s’estén aquesta acta 
parcial de la Mesa General de negociació 

 
Oferta pública 2019 
 

 L’Administració exposa les dades per aprovar l’oferta pública de l’any 2019. 
 

D’acord amb el pressupost prorrogat de l’any 2018 per l’any 2019 i el contingut de la  Llei 6/2018, 
de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018 es proposa l’aprovació de 
l’oferta publica següent, 
 
 
En concepte de  taxa addicional per a l'estabilització de l'ocupació temporal que inclourà les 
places de naturalesa estructural que, estant dotades pressupostàriament, hagin estat ocupades 
de forma temporal i ininterrompudament almenys en els tres anys anteriors al període  d’aplicació 
als següents sectors i col·lectius: personal dels serveis d'administració i serveis generals, 
d'investigació, de salut pública i inspecció mèdica així com altres serveis públic, el nombre de 
places d’oferta pública de l’any 2019 com a taxa addicional és de 233  places  
 
En concepte de taxa ordinària el nombre de places d’oferta publica es de 367 places;. 

 
S’acorda la següent proposta de distribució de les 233 places de taxa addicional i de les 367 
places de taxa ordinària es  la següent: 

CATEGORIA 

TAXA 
ORDINARIA 

AJUNTAMENT 

TAXA 
ORDINARIA 

CEB 

TAXA 
ORDINARIA 

ASP  CONSOLIDACIO

ADMINISTRATIVA             

AGENT GU  260         

AJUDANT DE SERVEIS AUXILIARS  6         

AUDIOPROTESISTA             

AUXILIAR ADMINISTRATIVA     5 1  64

AUXILIAR DE LABORATORI         1    

AUXILIAR SUPORT LOGÍSTIC           2

BOMBERA  ACCÉS             

CONDUCTORA             

CUINERA             

EDUCADORA ESCOLA BRESSOL            54

INSPECTORA             

INTENDENTA             

INTENDENTA MAJOR             

TM LOGOPEDIA             

MESTRA TALLER ARTS PLÀS. I DSS.     1      

PROFESORA SUPERIOR ORQUESTRA  2       6

PROFESSORA ARTS PLÀSTIQUES     4      

PROFESSORA DE MUSICA*           1

PROFESSORA EDUCACIÓ SECUNDÀRIA     13      

PROFESSORA TÈCNICA FP     2      

SUBALTERNA     11    1
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S’acorda que en primer trimestre de l’any 2020 es revisarà la categoria de Professor de Música i 
TS Professor d’Orquestra i Banda així com el vincle laboral de la categoria TS Medicina. 
Igualment es revisarà la casuística de la categoria Ajudant d’Ofici (a extingir). Es revisarà la 
possible de creació de la categoria TS Medicina SPEIS en el marc del decret d’estructura 
d’SPEIS. 
 
 
 Acord sobre modificació Oferta publica prèvia 
 
D’acord amb el quadre que hi consta, s’acorda proposar que 11 places de la categoria 
administrativa es modifiquin  a 11  places de la categoria tècnica auxiliar de suport logístic, atès 
l’anàlisi de funcions de les places indicades. 

 

TEspecialista EDUCACIÓ ESPECIAL             

TEspecialista  EDUCACIO INFANTIL             

TA GESTIO I SALUT             

TA INFORMÀTICA             

TA LABORATORI             

TA SOCIOSANITARI             

TA SUPORT LOGÍSTIC              

TM ARQUITECTURA           8

TM BIBLIOTECONOMIA              

TM EDUCACIÓ SOCIAL   3       8

TM ENGINYERIA              

TM FISIOTERÀPIA             

TM GESTIÓ  14 1 1  7

TM INFERMERIA         4    

TM INFERMERIA SPEIS           10

TM EDUCACIÓ PRIMARIA/INFANTIL     13      

TM SPEIS           1

TM TIC             

TM TREBALL SOCIAL           29

TS ARQUITECTURA           15

TS ART I HISTÒRIA             

TS ARXIVÍSTICA             

TS CIÈNCIA DE DADES             

TS CIÈNCIES              

TS DRET  12    1  1

TS ECONOMIA        1    

TS ENGINYERIA           8

TS FARMÀCIA             

TS GESTIÓ           6

TS INFORMACIÓ           3

TS MEDICINA        1    

TS ORGANITZACIÓ           1

TS PEDAGOGIA           3

TS PSICOLOGIA           3

TS SALUT PÚBLICA        9    

TS TIC        1  2

TS VETERINÀRIA              

TOTAL  297 50 20  233
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Igualment s’acorda proposar que que per impacte de les noves places generades com a oferta 
publica 2019 en concepte de consolidació i per  baixes de personal interí es  modifiquin 8 places 
de la categoria administrativa, 27 places d’educadora d’escola bressol, 37 places de la categoria 
de Professor de musica, 1 plaça de la categoria de T.A d’Educació Infantil, 2 places de la 
categoria de T.A. T.I.C.,  2 places de la categoria T.M Biblioteconomia, 3 places de la categoria 
de TM Infermeria SPEIS i 2 places de  la categoria de TM SPEIS  i s’aprovi l’oferta de 20 places 
de la categoria de Bomber/a, 53 places de la categoria Ajudant de serveis auxiliars en còmput 
parcial del 2% reservat a persones amb dificultat d’inclusió  laboral per raó de la seva capacitat 
intel·lectual, i 9 places de T.M Educació social 

 
 

CATEGORIA 
AJUST 

FUNCIONS  REGULARITZACIO 

ADMINISTRATIVA  ‐11 ‐8 

AJUDANT DE SERVEIS AUXILIARS     53 

BOMBERA  ACCÉS     20 

EDUCADORA ESCOLA BRESSOL      ‐27 

PROFESSORA DE MUSICA*     ‐37 

T Especialista EDUCACIO INFANTIL     ‐1 

TA INFORMÀTICA     ‐2 

TA SUPORT LOGÍSTIC   11   

TM BIBLIOTECONOMIA      ‐2 

TM EDUCACIÓ SOCIAL      9 

TM INFERMERIA SPEIS     ‐3 

TM SPEIS     ‐2 

TOTALS  0 0 
 
 
 

 Processos promoció interna 
 
Respecte les categories de l’escala general i especial l’administració:  
 
PI del E al C2 
PI del C1 al A2 
PI del A2 al A1 
S’acorda valorar com a data límit març 2020 el nombre de places de promoció interna en base a 
una valoració de les dades de la plantilla que permetin establir el nombre idoni per categories.  
 
Pel que fa a la promoció interna de la categoria d’auxiliar a administrativa, s’acorda convocar i 
executar 100 places durant l’any 2020. Altres 100 places convocar l’any 2021 i executar-les l’any 
2022 i altres 100 places a convocar l’any 2023 per executar 2024. Aquesta darrera xifra de 100 
places pot ser objecte de revisió en funció de l’evolució de les ofertes públiques. 
 
Igualment s’acorda determinar amb la mateixa data límit les 6 places de promoció a l’escala 
tècnica de l’SPEIS en relació a la seva distribució a la categoria de TS o TM SPEIS. Es revisarà 
la possibilitat d’incrementar el nombre i distribució de places en funció de l’estructura de 
comandaments de l’SPEIS. 
 
 
La que va realitzar l’administració es de la que s’indica  

 

CATEGORIA  PLACES

CAPORAL/A GU  100

SERGENT/(A GU  50
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SOTS‐INSPECTOR/A G.U.  25

INSPECTOR/A  G.U.  5  

INTENDENT/A GU  4 

INTENDENT/A MAJOR GU  1 

PROMOCIO INTERNA C2 A C1 
BOMBER/A* acord 27.11.2013  TOTALITAT  AMB REQUISITS

 
 
 
 Processos Bloc B. Temari subgrup C1 

 
Processos selectius a convocar l’any 2020 amb data part general abril 2020 i  part especifica 
octubre 2020, sense perjudici que es delimiti en la mesa general el nombre de places a 
convocar; 
 

Categoria 

AJUDANT DE SERVEIS AUXILIARS 

CONDUCTORA 

CUINERA 

MESTRA TALLER ARTS PLÀS. I DSS. 

PROFESORA SUPERIOR ORQUESTRA 

PROFESSORA ARTS PLÀSTIQUES 

PROFESSORA EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

PROFESSORA TÈCNICA FP 

T Especialista EDUCACIÓ ESPECIAL*1 

T Especialista EDUCACIO INFANTIL 

TA GESTIO I SALUT 

TA LABORATORI 

TA SUPORT LOGÍSTIC  

TM INFERMERIA  

TM INFERMERIA SPEIS 

TM SPEIS 

TS MEDICINA 

TS SALUT PÚBLICA**2 
 
El calendari de la convocatòria de la resta de categories del bloc B es tractaran com a data límit 
el mes de març del 2020. 
 
La segona part del bloc A es convocarà a inicis de l’any 2021. 

El temari de la part comuna o general del subgrup C1 es el que es va trametre a la Junta de 
Personal en les bases de les convocatòries dels processos selectius de les categories de 
Tècnic/a Auxiliar en Gestió i Salut i Tècnic/a Auxiliar de Laboratori el proppassat 16 de setembre, 
resta pendent d’aprovació per part de la Comissió de Govern. 
 

                                            
1 * 
 Calendari pendent dels acords en materia de titulació d’accés adoptats en el si del Consorci d’Educació de Barcelona 
2** Calendari categoria TS Salut Pública pendent d’ajustar-se a la proposta de categories que han proposat des 
d’Agència de Salut Pública de Barcelona i pendent d’aprovació per part del seu Comitè d’Empresa. 
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CCOO aprova per responsabilitat la proposta adoptada en matèria d’oferta pública. Valoren 
l’acord en el seu global. Insisteix en es faci tots els esforços possibles per aconseguir una major 
oferta pública no vinculada a la taxa de reposició. 
 
UGT aprova per responsabilitat la proposta adoptada en matèria d’oferta pública, fa especial 
esment en la necessitat de tornar les places a la resta de col·lectius si es pot incrementar l’accés 
a la guàrdia urbana per una via que no sigui l’augment de la taxa de reposició, també fa una 
valoració positiva de l’acord i fa especial esment a la valoració de mèrits. 
 
Tots dos sindicats consideren insuficient el número de places d’oferta pública i promoció interna. 
 
CSIF no està d’acord per considerar insuficient les places d’oferta pública i promoció interna per 
la guàrdia urbana. 
 
CGT s’absté. 
 
Aquest acta parcial s’estén sense perjudici de la emissió de l’acta complerta de la sessió. 
 
 
 
No hi ha més paraules. 
 
 
A les 14:00 h s’aixeca la sessió i, per constatar el que s’ha tractat s’estén aquesta acta. 

 
 
 
 
 
Per l’Administració                                        Pels   Sindicats 
 
 


