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ACORD DEFINITIU
REGULACIÓ

DELS

CRITERIS

DE LES

BASES

DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA PER A LA
CONSOLIDACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL
(INCLOSA EN EL PAMO 2017)

-desembre 2018-

El PAMO 2017 de torn lliure s’executarà en dues fases:
•

En primer lloc, la convocatòria extraordinària anomenada CONSOLIDACIÓ
DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL.

•

En segon lloc, tota la resta de places relacionades amb el PAMO 2016 i 2017.

Tot i ser places de TORN LLIURE, la norma no permet que es pugui executar
conjuntament amb la resta d’Oferta Pública d’Ocupació 2016 i 2017.

CONSOLIDACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL
Inclou les places dotades pressupostàriament i que abans de l’1 de gener de 2005
han estat ocupades ininterrompudament:
Convocatòria
01C/17
02C/17
03C/17
04C/17
05C/17
06C/17
07C/17
08C/17
09C/17
10C/17

PAMO 2017
Consolidació
Ocupació
(Torn lliure)

11C/17
12C/17

Nº places
18
2
1
17
1
1
1
1
4
2
1
5

TOTAL

54

Denominació plaça
Auxiliar Administratiu
Subaltern (1 plaça per l’Institut del Teatre)
Tècnic Mitjà sanitat
Tècnic mitjà bibliologia (1 plaça per l’Ins.Teatre)
Tècnic mitjà especialista –publicacionsTècnic mitjà gestió (patronat d’Apostes)
Tècnic auxiliar especialista –audiovisualsTècnic auxiliar bibliologia
Tècnic auxiliar atenció a la dependència
Oficial conductor vehicles
–conductor serveis logísticsOficial jardiner
Operari de serveis
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CALENDARI APROXIMAT DE DSRH
•

•
•
•
•

Aprovació de les bases: NOVEMBRE 2018 JA ANEM TARD!
Obertura del termini de presentació d’instàncies: GENER 2019
Relació d’admesos/es i exclosos/es: MARÇ 2019
Publicació de la data de les primeres proves: MARÇ 2019
Ordre previst d’execució: serà de les categories més baixes a les més altes

Es tracta d’una convocatòria extraordinària d’Oferta Pública
d’Ocupació fruit dels acords pactats amb els sindicats
majoritaris a l’Administració Pública (CCOO, UGT i CSIF).
L’objectiu d’aquesta és disminuir la temporalitat tot afavorint
la consolidació del personal que ja hi treballa.
En aquest sentit, la norma permet aprovar unes bases reguladores especials
que afavoreixin el personal que ja treballa a la Diputació

VALORACIÓ DE MÈRITS (Màxim total de 10 punts):
•

Màxim de 6,5 punts

Serveis prestats a la diputació en el mateix lloc de treball (0,15 punts/mes)

•

Màxim d’1 punt

Experiència en d’altres administracions/àmbit privat amb funcions similars

•

Màxim d’1,5 punts

Formació

•

Màxim d’1 punt

Altres mèrits

PERSONAL AMB DISCAPACITAT
•

Doble oportunitat per guanyar una plaça. Un cop resolt el torn reservat,
en el cas de quedar aspirants aprovats sense plaça, s’integraran en
funció de la puntuació obtinguda en la relació d’aspirants del torn lliure.

ORDRE DE REALITZACIÓ DE PROVES
•

1a prova teòrica, 2a prova pràctica, 3a prova de català i 4a prova de
castellà (per aspirants que no tinguin nacionalitat espanyola).
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•

Prova de català: les bases inclouran una descripció més detallada dels
exercicis orals i escrits així com la puntuació mínima per superar
l’exercici.

TEMARIS GENERALS
•

Inclouran novetats: “Les administracions públiques i la societat de la
informació. L’administració electrònica. Els principis de transparència i
bon govern: legislació bàsica, objecte, àmbit d’aplicació i definicions.
Transparència de l’activitat pública i accés a la informació. La protecció
de dades de caràcter personal: obligació de compliment”.

ACLARIMENT
La convocatòria de CONSOLIDACIÓ
D’OCUPACIÓ té caràcter extraordinari.
Malgrat
això
es
tracta
d’una
convocatòria de torn lliure i s’hi pot
presentar,
evidentment,
qualsevol
funcionari interí o de carrera, o
qualsevol ciutadà.
Per tant, TOT el personal que
actualment ocupi un lloc de treball a la Diputació de Barcelona relacionat amb
les places que es convoquen hauria de presentar-se.
És veritat que les places han hagut de ser identificades: entre aquelles que
estaven dotades pressupostàriament i que abans de l’1 de gener de 2005
haguessin vingut sent ocupades ininterrompudament. Ara bé, hem de saber
que el fet que la plaça que ocupem hagi estat identificada o no, no ens dona
cap avantatge ni desavantatge. No oblidem que es tracta d’una convocatòria de
torn lliure i per tant la puntuació obtinguda serà determinant.
I finalment, recordeu que totes les convocatòries generaran borses de treball de
les persones aprovades però que no hagin tret nota suficient per ser
anomenades funcionari/a de carrera.
CLIQUEU AQUÍ per llegir el butlletí de RH de maig 2018 amb el tema “PAMO 2016 i
PAMO 2017: Preguntes més freqüents”
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