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Altres anuncis – Personal

ANUNCI de 27 de març de 2018, de l'Institut Municipal d'Hisenda de 
Barcelona (IMH). ANNEX 1 Dimensionament de les dotacions de llocs de 
treball (RLT). 

Llegenda:

 ID: Codi d’identificació únic del lloc de treball

 ID Org: Codi d’identificació de l’òrgan d’adscripció del lloc de treball

 Òrgan: Denominació de l’òrgan d’adscripció del lloc

 Codi de lloc: Codi d’identificació de la tipologia de lloc de treball

 Denominació del lloc: Denominació del lloc de treball

 V: Vincle:

o F: Funcionari

o L: Laboral

o E: Eventual

o DC: Directiu Carta Municipal Barcelona (art. 52)

 G: Subgrup/s de titulació d’accés al lloc de treball

 Categories: Categories específiques d’accés al lloc o generals d’una família de llocs. Per a 

cada família de llocs les categories d’accés són:

o Serveis socials (SS): TM Treball Social, TM Educació Social, TS Psicologia i TS 

Pedagogia.

o Serveis educatius (SE): Educadora Escola Bressol, TM Professor/res Tècnics/ques FP, 

Mestres, TS Professors/es Educació Secundària i TS Pedagogia.

o Serveis urbanístics i d’obra (OP): TM Arquitectura, TM Enginyeria i TS Arquitectura i TS 

Enginyeria.

o Serveis TIC (TI): TM Informàtica i TS Informàtica.

o Serveis de gestió i administració (GA): Gestió d’Administració General, Tècnica 

d’Administració General, TS Organització, TS Sociologia, TS Economia, TS Informació, 

TS Gestió, TS Psicologia i TS Estadística.

o Serveis jurídics (SJ): TS Dret, TS Gestió (titulat en Dret) i Tècnica d’Administració 

General (titulat en Dret).

o Prevenció i extinció (PE): TM SPEIS, TM en Infermeria de l’SPEIS i TS SPEIS.

o Serveis de ciències i salut pública (SP): TS Psicologia i TS Ciències.

o Serveis d’arts(AC): TM Biblioteconomia, TS Arxivística, i TS Art i Història

 CD: Complement de destinació en valor mensual

 CE: Complement específic en valor mensual. En el cas de Gerents i Comissionats/des, el 

complement específic incorpora en un únic valor la retribució mensual total del lloc de 

treball.
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 TL: Tipus de lloc:

o S: Lloc singular

o B: Lloc base o d'accés a la categoria

 • SP: Sistema de provisió:

o CM: Concurs de mèrits o per l'adscripció base d'accés a la categoria

o LD: Lliure designació

o LN: Lliure nomenament

o DS: Designació

• IA: Provisió interadministrativa

o SI: El lloc serà ofert a provisió interadministrativa, en cas de quedar deserta la 

convocatòria interna del mateix.

o NO: El lloc no serà ofert a provisió interadministrativa atès que és un lloc base o d’accés 

a la categoria, o bé es de lliure nomenament o designació.

 SIT: Situació; recull si el lloc està ocupat (O), ocupat funcionalment (F) o vacant (V)
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