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L’Ajuntament convocarà més de 1.300 places d’Oferta
Pública d’Ocupació al llarg d’aquest any
»

Durant aquest mandat ja s’han aprovat un total de 2.421 places d’Oferta Pública
d’Ocupació, la convocatòria més amplia feta mai a l’Ajuntament de Barcelona

»

A partir d’aquest mes es començaran a publicar les bases i els terminis de
presentació de les sol·licituds

»

Aquest any també es convocaran 150 places de la Guàrdia Urbana, que es sumen
a les 169 que ja s’han convocat aquest mandat

Durant l’any 2018 es convocaran 1.392 places de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’Ajuntament i
que formen part de les places que va aprovar el Consistori el passat mes de desembre.
Concretament, l’Ajuntament va aprovar el passat mes de desembre 1.911 places d’Oferta
Pública d’Ocupació. Aquestes places s’havien d’afegir les 41 places aprovades de Parcs i
Jardins i 70 places de Guàrdia Urbana. En total l’any 2017 es van aprovar 2.022 places.
Aquestes places es sumen a les 293 aprovades l’any 2016 i a les 106 places d’oferta pública
disponibles a l’inici del mandat que estaven aprovades i que no es van convocar. En total s’han
aprovat 2.421 places durant aquest mandat.
Aquest any es convocaran les següents proves:
Categoria

Places

Previsió publicació bases Previsió
convocatòria
sense termini presentació amb termini presentació
sol·licituds
sol·licituds
Primer semestre 2018

Data
previsió
primera prova

Setembre/octubre
2018
Setembre/octubre
2018
Juny/juliol 2018

inici

TM
Treball
Social
TM Educació
Social
Bomber/a

75

Febrer 2018

Abril/maig 2018

62

Febrer 2018

Abril/maig 2018

79

Febrer 2018

Febrer 2018

TM Logopèdia

2

Febrer 2018

Abril/maig 2018

TS Psicologia

31

Març/abril 2018

Juny/juliol 2018

16

Abril/maig 2018

Juliol/ setembre 2018

40

Maig/juny 2018

Setembre/octubre 2018

Setembre/octubre
2018
Novembre/desembre
2018
Novembre/desembre
2018
Gener/febrer 2019

TS Enginyeria

25

Maig/juny 2018

Setembre/octubre 2018

Gener/febrer 2019

Auxiliar Admin.

235

TS
Art
Història
TS Dret

i

TS Gestió

55

Segon semestre 2018
Setembre/octubre 2018
Octubre/novembre
2018
Octubre/novembre 2018
Gener/febrer 2019

TM

30

Octubre/novembre 2018
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Gener/febrer 2019

Febrer/març 2019
Maig/juny 2019

Maig/juny 2019

Data previsió
finalització

Febrer/març
2019
Febrer/març
2019
Gener/febrer
2019
Gener/febrer
2019
Abril/maig
2019
Maig/juny
2019
Juny/juliol
2018
Juny/juliol
2018
Setembre/
octubre 2019
Novembre/
desembre
2019
Novembre/

1

Arquitectura
TS
Arquitectura

44

Octubre/novembre 2018

Gener/febrer 2019

Maig/juny 2019

TM Enginyeria

24

Octubre/novembre 2018

Gener/febrer 2019

Maig/juny 2019

Subaltern/a

93

Octubre/novembre 2018

Novembre/ desembre
2018
Març/abril 2019

Març/abril 2019

Novembre/desembre
2018
Novembre/desembre
2018
Febrer/ març 2019

Abril/ Maig 2019

Educador/a
Escola Bressol
Mestre

250

Professor/a
tècnic/a FP
TS Veterinària

57

106

18

Novembre/desembre
2018
Novembre/desembre
2018
Novembre/desembre
2018
Novembre/desembre
2018

Juliol/setembre 2019

Abril/ Maig 2019
Juny/ juliol 2019

desembre
2019
Novembre/
desembre
2019
Novembre/
desembre
2019
Setembre/
octubre 2019
Febrer/Març
2020
Setembre
2019
Setembre
2019
Gener 2020

Com ja es va anunciar el passat mes de gener, al llarg d’aquest any es convocaran 150 noves
places de la Guàrdia Urbana, que es sumen a les 120 places de nous agents d’oferta pública
que es van realitzar l’any passat i les 49 places de mobilitat interadministrativa. En total aquest
mandat s’han convocat 319 places d’agent de la Guàrdia Urbana.
Durant aquest any també finalitzaran les convocatòries procedents de l’any 2017 i que es
desenvoluparan durant l’any 2018
Categoria

TM SPEIS
TS SPEIS

Places

11
4

Previsió publicació bases
sense termini presentació
sol·licituds
5 setembre 2017
5 setembre 2017

Previsió
convocatòria
amb termini presentació
sol·licituds
5 setembre 2017
5 setembre 2017

Data
previsió
primera prova

inici

17 novembre
17 novembre

Data previsió
finalització
Març 2018
Març 2018

En total, l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat en aquest mandat la convocatòria de 2.421
places d’Oferta Pública d’Ocupació, la major convocatòria realitzada per l’Ajuntament en
tota la seva història.
Any
OPO

2009
538

2010
280

2011
150

2012
287

2013
113

2014
167

2015
188

2016
293

2017
2.022

La concreció de places s’ha centrat en els àmbits d’atenció a les persones i permetrà dotar la
plantilla de treballadors i treballadores d'una major estabilitat, fet que ajudarà a millorar la
qualitat de l'atenció a la ciutadania.
L’Oferta Pública d’Ocupació té l’objectiu d’estabilitzar i consolidar la plantilla municipal a través
del reforç tècnic dels equips municipals, restituir les vacants que es generin a causa de les
jubilacions o altres motius de baixa, recuperar les funcions estratègiques que han estat
externalitzades, reforçar les funcions i l’estructura municipal i recuperar la dotació de recursos
humans en àmbits essencials.
A la vegada també es vol aturar l’aprimament sostingut de la plantilla de treballadores i
treballadors públics que s’ha portat a terme en els darrers mandats, i dotar de musculatura i
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capital tècnic qualificat a la plantilla de funcionaris de l’Ajuntament de Barcelona, per donar
resposta a les necessitats dels serveis bàsics.
L’Ajuntament ha treballat en les necessitats de recursos humans de l’estructura del consistori,
tenint en compte les previsions de de baixes, jubilacions, la manca de recursos i l’interinatge
sostingut i generalitzat en serveis i funcions bàsiques. L’objectiu és cobrir les baixes i
jubilacions del personal funcionarial i reduir la temporalitat laboral un 70%, quedant en un 9%.
Aquesta temporalitat es va veure agreujada per la Llei d’Estabilitat Pressupostària que impedia
als Ajuntaments fer us de la seva capacitat financera i que amenaçava als serveis públics
perquè no permetia reforçar les plantilles municipals.
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