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Exp. 49/21 

RESOLUCIÓ DE LA GERÈNCIA RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA 

CONVOCATÒRIA I BASES D’UN PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ 

D’UN TÈCNIC SUPERIOR EN ARQUITECTURA DEL CONSORCI DEL BESÒS I LA 

CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL PER A LA COBERTURA DE 

VACANTS DE LA MATEIXA CATEGORIA 

 

 

Atès que resulta necessari cobrir la plaça de Tècnic Superior en Arquitectura, Subgrup 

A1, Nivell equivalent 22 de l’Ajuntament de Barcelona (laboral fix) aprovada pel 

Consell General del Consorci del Besòs en sessió de 15 d’abril de 2020 i la constitució 

d’una borsa de treball per a la cobertura de vacants de la mateixa categoria que es 

produeixin. 

 

Atès que la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona, prèvia tramitació 

oportuna, en sessió de 1 de juliol de 2021 ha procedit a adoptar l’acord que es 

transcriu literalment a continuació (Acord publicat a Gaseta Municipal de 9 de juliol de 

2021): 

“4. (49/21) Autoritzar al Consorci del Besòs, adscrit a l'Ajuntament de Barcelona, la 

contractació laboral indefinida d'una persona per ocupar el lloc de treball de Tècnic/a 

Superior en Arquitectura, del grup A, subgrup A1, d'acord amb el que disposa l'apartat 

22.2 de la Instrucció de la Comissió de Govern aprovada en sessió de 22 de desembre 

de 2016. Donar-ne compte a la Comissió de Presidència, Drets de la Ciutadania, 

Participació, Seguretat i Prevenció.” 

 

Atès que per part de Serveis Generals del Consorci del Besòs s’ha elaborat proposta 

de “Bases i convocatòria d’un procés selectiu per a la contractació d’un tècnic superior 

en arquitectura del Consorci del Besòs i la constitució d’una borsa de treball per a la 

cobertura de vacants de la mateixa categoria” amb les següents característiques: 

 

Denominació: Tècnic/a Superior en arquitectura 

Nombre de places: 1 

Àmbit funcional: Tècnic 

Tipus de lloc: Tècnic Superior  

Tipologia de contracte: Contracte laboral fix, amb període de prova de 6 mesos.  

Grup de titulació: Grup A, subgrup A1 

Jornada laboral: Jornada ordinària de 37,5 hores setmanals.  

Lloc de treball: Consorci del Besòs, C/ Olímpic, s/n, pl.2 08930 Sant Adrià de Besòs 

 

Vist l’informe jurídic favorable emès pel Director de Serveis Generals del Consorci del 

Besòs de setembre de 2021 on s’assenyala que analitzades les bases de la 

convocatòria aquestes s’ajusten al contingut al contingut dels articles 55 i ss. del Real 

Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 

l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, article 286 del Decret Legislatiu pel qual s’aprova el 
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Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya així com articles 

concordants de la Llei 7/1985 de la llei reguladora de règim local, Decret 214/1990, del 

Reglament de Personal al servei de les entitats locals de Catalunya i que a més a més 

la plaça es troba dotada pressupostàriament i que es compleix amb la taxa de 

reposició prevista en la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals 

de l’Estat per a l’any 2021. 

 

És per tot això que, en virtut de l’encàrrec efectuat pel Consell General del Consorci 

del Besòs en sessió de 15 d’abril de 2020, relatiu a la realització de les actuacions 

necessàries per a l’execució dels acords i la tramitació el procés selectiu corresponent, 

 

RESOLC 

 

PRIMER.- APROVAR LES BASES que regiran la convocatòria del procés de selecció 

de la plaça de Tècnic Superior en Arquitectura, Subgrup A1, Nivell equivalent 22 de 

l’Ajuntament de Barcelona (laboral fix) i la constitució d’una borsa de treball per a la 

cobertura de vacants de la mateixa categoria que es produeixin. 

 

SEGON.- CONVOCAR EL PROCÉS SELECTIU per incorporar al Tècnic superior en 

Arquitectura així com per incorporar els corresponents aspirants a la referida borsa de 

treball. 

 

TERCER.- PUBLICAR les bases reguladores d’aquesta convocatòria al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al Portal 

d’Oferta Pública d’Ocupació del Consorci del Besòs (https://consorcibesos.cat/oferta-

publica-docupacio/) i al Portal d’Oferta Pública d’Ocupació de l’Ajuntament de 

Barcelona (https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/oferta-publica-

docupacio). 

 

Sant Adrià de Besòs, setembre de 2021.  

 

 

 

 

Carme Ribas Seix 

Gerent 
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