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Anuncis
Decret. En ús de les atribucions que em confereixen els articles 21 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 13 de la Carta
Municipal de Barcelona, disposo:
Aprovar les bases que s’adjunten per a la provisió de representants municipals
als consells escolars dels centres docents de Barcelona per un període de quatre
anys, i ordenar la seva publicació a la Gaseta Municipal.
Barcelona, 7 de gener de 2012. L’alcalde, Xavier Trias i Vidal de Llobatera.
(Ref. 12/2013)
Annex
BASES PER A LA PROVISIÓ DE REPRESENTANTS MUNICIPALS ALS
CONSELLS ESCOLARS DELS CENTRES DOCENTS DE BARCELONA
La representació de l’Ajuntament de Barcelona al consells escolars correspon al
govern dels districtes.
Aquesta representació la poden exercir els consellers municipals, que no rebran
cap tipus de remuneració extraordinària per aquesta tasca o el personal funcionari
o laboral.
El regidor del districte, transmetrà a el/la secretari/ària del CEMD, quins dels
seus consellers faran aquesta tasca per tal que sigui proposat el nomenament a
l’Alcalde
Si l'opció escollida és la de la representació a través del personal municipal i per
tal de cobrir la representació municipal a tots els centres es seleccionarà personal
funcionari i laboral municipal segons les bases següents:
A. Representants Municipals
La provisió és per representar al municipi en els centres docents de la ciutat. El
nombre de representants és variable d’acord amb les vacants i variacions que
puguin produir-se al llarg del curs escolar.
B. Funcions
1.
2.

3.
4.
5.

Representar l’Ajuntament en les reunions del consell escolar de centre
d’acord amb el que preveu la normativa vigent i en aquells aspectes
derivats de la seva funció.
Exercir la representació institucional amb el millor grau de formació i
informació possible sobre les diferents àmbits que afecten el centre, amb la
funció bàsica de promoure la relació entre la programació dels centres i el
territori i l’entorn sòcio-econòmic en que aquest desenvolupen la seva tasca
educativa.
Utilitzar correctament els preceptes legals que regulen les actuacions
professionals, administratives i de participació.
Promoure la participació de tots els sectors de la comunitat educativa
present en el consell escolar i facilitar un clima de diàleg entre tots ells i de
consens en la presa de decisions.
Assistir i participar en les sessions de treball (de coordinació, informació i
formació) i altres activitats organitzades per la secretaria del CEMB i dels
CEMD, complimentar i tramitar la documentació que, en relació amb
l’exercici del càrrec, se’l demani i donar suport i col·laboració amb les
tasques que desenvolupi el Districte.

C. Condicions i requisits necessaris per optar a la representació municipal
1.

Personal funcionari i laboral de l’ Ajuntament de Barcelona , dels grups A1 i
A2 que facin com a mínim 1 any que hi treballen i que no exerceixin en
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l’actualitat la tasca docent o cap càrrec unipersonal a un centre escolar de
titularitat municipal.
Disponibilitat horària, plenament compatible amb l’exercici del càrrec.

D. Valoració
Es valoraran en el perfil dels candidats i candidates les característiques següents
per ordre de prioritat i puntuació:
•
Adscripció i/o exercici de les funcions professionals en el districte que opta
per exercir de representant municipal, 20 punts.
•
Adscripció professional al Consorci d’Educació i a l’Institut Municipal
d’Educació de Barcelona, 8 punts.
•
En cas de no tenir adscripció en el territori, vinculació professional i/o
associativa al districte o districtes sol·licitats preferentment pel representant
municipal, 4 punts.
•
Experiència específica, de representant municipal en els centres docents
valorada positivament o ser membre d’un CEC, 4 punts(*).
•
Experiència en tasques de relació, de comunicació i de mediació entre
col·lectius, 2 punts.
•
Experiència específica en la participació o gestió de programes o projectes
municipals, 2 punts.
(*) Per la correcta aplicació de l’apartat, la Junta de Valoració haurà de tenir en
compte, per a cada candidat/a , l’informe del Districte i/o de la secretaria del CEMB
sobre el seu treball com a representant municipal.
E. Duració i gratificació
•
•
•

•

•

Aquesta convocatòria té una vigència de quatre anys i pot ser prorrogable,
si així es considera per anualitats.
La permanència màxima de representant municipal a un centre és de
quatre anys. Excepcionalment es podrà prorrogar la representació.
Anualment es revisarà la vigència dels criteris de valoració, especialment
l’adscripció al Districte. Els canvis en els criteris originals poden comportar
els desplaçament de Districte o la revocació del nomenament com
representant municipal.
La gratificació que es percebrà com a representant municipal, exclosos els
consellers de govern de districtes, estarà vinculada al nombre de sessions
dels centres assignats. La gratificació per sessió serà de 130,72€/sessió
amb un màxim de 653,62€ per centre i any. Aquesta gratificació podrà ser
actualitzada anualment amb els valors que s’aprovin en el pressupost
municipal.
L’ incompliment de las tasques i funcions assignades pot comportar la
suspensió de la gratificació i la revocació del nomenament.

F. Adjudicació de la representació
La Junta de Valoració confeccionarà, amb els candidats i candidates que hagin
superat la selecció, una llista única amb deu subseccions corresponents als deu
districtes municipals.
L’assignació dels representants a un determinat districte municipal es farà,
d’acord amb les places disponibles i seguint els criteris prioritaris de valoració,
especialment l’adscripció i/o exercici de les funcions professionals en el districte
que opta per exercir de representant municipal. Les preferències manifestades no
tenen consideració de vinculants.
Els candidats i candidates que no puguin ser proposats com a representants
municipals, perquè no hi hagi representacions vacants, tindran la consideració
d’aspirants en l’expectativa d’adjudicació de la representació i constituiran la llista
de reserva, per cobrir, d’acord amb el procediment indicat, les possibles vacants
que al llarg del curs puguin produir-se.
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Aquesta llista d’espera serà vàlida fins a la propera convocatòria.
Els candidats i candidates que obtenen la representació municipal són assignats
a un districte municipal concret. El/la secretari/ària del CEMD, d’ acord amb les
necessitats del propi Districte Municipal, farà la proposta de distribució interna dels
representants municipals en els diferents centres docents.
G. Nomenament
•
•

•

Tots els representants municipals, consellers i tècnics, són nomenats per
l’alcalde.
A través de la secretaria del Consell Escolar Municipal de Barcelona,
s’elevarà a l’Alcaldia la proposta de candidats i candidates que poden ser
nomenades representants municipals als consells escolars dels centres
docents de Barcelona.
L’Ajuntament de Barcelona es reserva el dret de nomenar directament i per
lliure designació d’un tant per cent de les places per la representació
municipal de determinats centres amb característiques singulars.

H. Junta de valoració
La junta de Valoració estarà formada per:
•
La gerent del Sector de Cultura, Coneixement, Creativitat i Innovació o
persona en qui delegui.
•
El gerent de Coordinació Territorial o persona en qui delegui.
•
El gerent de l’ Institut Municipal d’ Educació o persona en qui delegui.
•
El gerent del Consorci d’Educació o persona en qui delegui.
•
El secretari del Consell Escolar Municipal de Barcelona.
•
El o la directora de Serveis a la Persones de cada districte o persona en qui
delegui.
•
Un/a representant sindical designat per la Junta de Personal i un/a pel
Comitè d’Empresa.
•
Un/a representant de la Gerència de Recursos Humans i Organització.
•
El secretari general o persona en qui delegui.
I.

Procediment

Els interessats i interessades que compleixin les condicions exigides, hauran de
presentar:
Sol·licitud, segons model annex a la convocatòria, que s’haurà de trametre a la
secretaria del Consell Escolar Municipal de Barcelona (Plaça Espanya 5, 1ª planta.
Tel. 402 35 75).
El període de presentació de sol·licituds és de 15 dies a partir de la data de
publicació a la Gaseta Municipal.
Per a tot allò no estipulat expressament en aquesta convocatòria, es remetrà al
que disposa la normativa vigent.
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ÉS OBLIGATORI OMPLIR AQUESTS FULLS DE CURRÍCULUM
NOM I COGNOMS:
Certificat de nivell C o superior de català:
SI

NO

Si no esteu en possessió del certificat de nivell de català contesteu aquestes preguntes:
Heu participat i obtingut plaça en processos de provisió de l’Ajuntament de Barcelona o en
processos de selecció de personal per accedir a l’Administració local o a l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, en què hi hagués establerta una prova eliminatòria de català del mateix
nivell o superior?
SI

NO

En cas afirmatiu, indiqueu el procés de selecció: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Heu superat la prova de català del mateix nivell o superior en altres processos de provisió de
l’Ajuntament de Barcelona, sense haver obtingut plaça?
SI

NO

En cas afirmatiu, indiqueu el núm. del concurs o lliure designació: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
CURSOS DE FORMACIÓ
NOM DEL CURS

CENTRE

ANY

DURADA
EN HORES

PÀG.
ACRED.
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TITULACIONS ACADÈMIQUES
PÀG.
ACRED.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
LLOC OCUPAT:
CATEGORIA:
PERIODE:
DESCRIPCIÓ DE LES FUNCIONS PRINCIPALS REALITZADES:

LLOC OCUPAT:
CATEGORIA:
PERIODE:
DESCRIPCIÓ DE LES FUNCIONS PRINCIPALS REALITZADES:
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LLOC OCUPAT:
CATEGORIA:
PERIODE:
DESCRIPCIÓ DE LES FUNCIONS PRINCIPALS REALITZADES:

LLOC OCUPAT:
CATEGORIA:
PERIODE:
DESCRIPCIÓ DE LES FUNCIONS PRINCIPALS REALITZADES:

LLOC OCUPAT:
CATEGORIA:
PERIODE:
DESCRIPCIÓ DE LES FUNCIONS PRINCIPALS REALITZADES:
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REPRESENTANT MUNICIPAL ALS CONSELLS ESCOLARS
Representant municipal des de l’any

Fins l’any

ALTRES MÈRITS
PÀG.
ACRED.

Districtes de preferència per exercir de representant municipal(no vinculant)
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

Les dades personals recollides seran incorporades en el sistema informàtic de l’Ajuntament de Barcelona i
només es podran cedir de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal, podent l’interessat/da exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i
oposició, tal com estableix l’art. 5 de l’esmentada llei.
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