
ADMINISTRACIÓ LOCAL

AJUNTAMENTS

AJUNTAMENT DE BARCELONA

ANUNCI sobre l'aprovació de la modificació de l'oferta pública d'estabilització de l'ocupació temporal de
l'Ajuntament de Barcelona i de l'oferta pública de taxa de reposició aprovada per a l'exercici 2021
incrementant 111 places i sobre l'aprovació de l'oferta pública extraordinària d'ocupació de 51 places de
Parcs i Jardins de Barcelona.

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 26 de maig de 2022, ha aprovat la següent proposta d'acord:

MODIFICAR l'oferta pública d'estabilització de l'ocupació temporal de l'Ajuntament aprovada per acord de la
Comissió de Govern de 30 de desembre de 2021 (DOGC de 10 de gener de 2022) d'acord amb la Llei 20/2021,
de 28 de desembre de 2021, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública, tal i
com es detalla als annexos que consten a l'expedient. MODIFICAR l'oferta pública de taxa de reposició
aprovada per acord de la Comissió de Govern de 30 de desembre de 2021 (DOGC de 10 de gener de 2022),
per a l'adaptació de determinades categories que han estat modificades per l'acord del Plenari del Consell
Municipal de 29 d'abril de 2022 pel qual s'aprova l'Acord de condicions de treball dels empleats públics de
l'Ajuntament 2021-2024, tal i com es detalla als annexos que consten a l'expedient. ANUL·LAR l'Oferta Pública
extraordinària d'ocupació de 40 places de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, aprovada en data 22
de desembre de 2021 d'acord amb el RD 14/2021 de 6 de juliol, de mesures urgents per la reducció de la
temporalitat a l'ocupació pública, i APROVAR l'Oferta Pública extraordinària d'ocupació de 51 places de Parcs i
Jardins de Barcelona, Institut Municipal, d'acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre de 2021, de mesures
urgents per la reducció de la temporalitat a l'ocupació pública, tal i com es detalla en els annexos que consten
a l'expedient. PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya  i COMUNICAR-HO a la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya i al
Ministeri d'Hisenda i Administracions públiques. DONAR COMPTE d'aquest acord a la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció.

La qual cosa es publica pel general coneixement.

Barcelona, 26 de maig de 2022

Jordi Cases i Pallarès

Secretari general

ANNEX 1. Modificació de l'oferta pública d’ocupació.

A continuació, es detalla la modificació de l’oferta pública d'estabilització de l'ocupació temporal aprovada per
acord de la Comissió de Govern de 30 de desembre de 2021 (DOGC de 10 de gener de 2022). La modificació
d’aquestes places de consolidació de l’oferta pública es fa d’acord amb la Llei 20/2021 i la seva clàusula
addicional vuitena.

Modificacions sobre la taxa de consolidació
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Les modificacions sobre la taxa de consolidació són les següents:

- Incrementar 111 places de les següents categories:

Codi Categoria Places

1030 Administratiu/va 5

2049 Auxiliar de laboratori 1

2515 Professor/a d'arts plàstiques i disseny 3

2413 Professor/a de música 16

2511 Professor/a educació secundària 16

2630 Tècnica auxiliar de laboratori 1

3020 TM Biblioteconomia 1

2821 TM Treball Social 12

2822 TM Educació Social 53

2310 TS Art i Història 2

2512 TS Psicologia 1

- Incrementar 4 places de la categoria de Suport de Biblioteques

- Detreure 10 places de la categoria de  Subaltern/a, que corresponien a la categoria de Suport de
Biblioteques.

- Esmenar  el  nom  de  la  categoria  TA  d’Institucions  Culturals  pel  de  TA Biblioteques i incrementar 11
places.

- Regularitzar les places de les categories modificades arran de l’aprovació de l’Acord de condicions de treball
dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona per als anys 2021-2024. Les places que es van aprovar per
a les categories  antigues,  passen  a  integrar-se  de  la  següent  manera  a  les categories vigents segons
l’acord:

Places Categoria d’aprovació inicial Categoria on s’integren

8 Ajudant d’oficis Subaltern/a

2 TM Sanitat TM Fisioteràpia

1 TM Informàtica TM TIC

1 TS Arquitectura i Enginyeria TS Enginyeria

2 TS Arquitectura i Enginyeria TS Arquitectura
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1 TS Informàtica TS TIC

2 TE Educació Especial TE Educació Infantil

13 TA Activitats Socials Auxiliar Administratiu/iva

3 TS Informació TS Gestió

Modificacions sobre la taxa ordinària

- Detreure 1 plaça de Subaltern/a, que corresponia a la categoria de Suport de Biblioteques.

- Esmenar  el  nom  de  la  categoria  TA  d’Institucions  Culturals  pel  de  TA Biblioteques i incrementar 17
places de taxa ordinària.

- Regularitzar les places de les categories modificades arran de l’aprovació de l’Acord de condicions de treball
dels empleats públics de l’Ajuntament de Barcelona per als anys 2021-2024. Les places que es van aprovar per
a les categories  antigues,  passen  a  integrar-se  de  la  següent  manera  a  les categories vigents segons
l’acord:

Places Categoria d’aprovació inicial Categoria on s’integren

2 Tècnic especialista TA Suport logístic

3 TS Salut Pública TS Microbiologia

4 TS Salut Pública TS Química

ANNEX 2. Oferta pública de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins

A continuació, es detalla la nova Oferta Pública extraordinària d’ocupació addicional per disminuir la taxa de
temporalitat per executar-se durant el període 2022-2024 d’acord a la llei 20/2021, de 28 de desembre de
2021. L’aprovació d’aquesta Oferta Pública substitueix la que es va aprovar en data 22 de desembre de 2021
d’acord amb el RD 14/2021 de 6 de juliol i que constava de 40 places.

L’Oferta Pública extraordinària d’ocupació de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins consta de

51 places, distribuïdes en les següents categories:

-  39 places d’auxiliar del verd o serveis auxiliars

-  1 plaça d’auxiliar administratiu/iva

-  1 plaça d’oficialia administrativa

- 1 places d’oficialia del verd o serveis auxiliars

- 3 places de tècnic/a superior del verd o gestió

- 6 places de tècnic/a mitjà/na del verd o de gestió

(22.147.060)
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