GASETA MUNICIPAL
6 d’abril del 2021

CSV: d4a7-6bab-c5b1-5928

Personal – Provisió de llocs de treball - Concursos
CONVOCATÒRIA I BASES que han de regir el concurs de trasllats núm.
2/2020-E per a proveir llocs de treball vacants de professor/a de música
adreçat al personal funcionari de carrera de les escoles municipals de
música i del Conservatori Municipal de Música de Barcelona. Curs 20212022. Institut Municipal d'Educació de Barcelona.

D’acord amb la resolució de la Gerència de l’Institut Municipal d’Educació (IMEB) de data 30
de març de 2021, es convoca Concurs de Trasllats per proveir les vacants dels llocs de treball
de professor/a de Música, que es regirà per les presents bases.
D’acord amb la disposició addicional tercera de l’acord d’adhesió a l’Acord regulador de les
condicions de treball comunes dels empleats públics 2017-2020 de l’Ajuntament de Barcelona
i a l’annex de condicions específiques de treball de l’Institut Municipal d’Educació de
Barcelona.
Els llocs de treball vacants per al curs 2021-2022 objecte de provisió d’aquest concurs,
classificats per centres i especialitats, figuren relacionats a l’Annex 1 de la present
convocatòria.
1. Requisits de participació
− Podran participar-hi els funcionaris i funcionàries de carrera municipals de l’IMEB amb la
categoria de Professor/a de Música en servei actiu, amb destinació a les Escoles
Municipals de Música i al Conservatori Municipal de Música, i 2 anys d’antiguitat com a
mínim en el lloc des del qual es concursa.
− Cada aspirant podrà optar a les places de l’especialitat o especialitats que tingui
reconegudes.
− Estan obligats a prendre part en aquesta convocatòria els/les funcionaris/àries que ocupin
els llocs de manera provisional així com el personal adscrit de manera provisional per
reingrés.
− Els funcionaris i les funcionàries que participin en aquest concurs hauran d’estar en
possessió del certificat de nivell de suficiència de llengua catalana C1 (antic C) o superior
de la Direcció General de Política Lingüística o equivalent.
Restaran exempts d'acreditar els coneixements de llengua catalana en la convocatòria, les
persones candidates que es troben en una de les situacions que s'indiquen a continuació i així
ho indiquin expressament a l'apartat corresponent de la sol·licitud:
-

Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a l'Ajuntament de
Barcelona, o altres administracions públiques, en què hi hagués establerta una prova o
exercici del mateix nivell o superior.
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Disposar de qualsevol dels títols, diplomes o certificats que estableix l'Ordre
VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificada per l'Ordre VCP/233/2010, de 12
d'abril, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents
als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.
Per a més informació, es pot consultar l’apartat sobre legislació de Funció Pública de la
pàgina web: http://llengua.gencat.cat/

-

Haver participat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de concurs específic o
de lliure designació en la mateixa Administració, en què hi hagués establerta una
prova de català del mateix nivell o superior.

-

Haver realitzat i superat durant l’any anterior una prova de català del mateix nivell o
superior, en convocatòries anteriors de concurs específic o de lliure designació a
l’Ajuntament de Barcelona. El còmput de l’any d’exempció s’entendrà des de la
publicació dels resultats de l’esmentada prova.

En cas que les persones candidates no acreditin adequadament aquest requisit, la Junta de
les convocarà per a la realització d’una prova de coneixements de llengua catalana equivalent
al nivell requerit (C1).
Les persones aspirants convocades a la prova que no compareguin o les que no la superin
seran excloses del procés.
− Els requisits de participació que preveuen les bases s’han de reunir en la data en què
finalitzi el termini de presentació de sol·licituds que estableix aquesta convocatòria, i s’han
de complir a la data de la presa de possessió.
2. Presentació de sol·licituds
Les persones interessades cal que lliurin la sol·licitud al Registre de l'IMEB (Pl. d'Espanya, 5)
en horari de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h, segons model normalitzat de sol·licitud
que es podrà recollir en el mateix registre del Punt d’Atenció de l’IMEB o que es pot trobar al
Bulevard Educatiu\Processos Selecció. També es podrà presentar a qualsevol de les Oficines
d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament de Barcelona, o bé trametre-les per qualsevol dels
mitjans que estableix l'article 16.4 del la Llei 39/2015, d'1 d ́octubre del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Les persones aspirants que no
presentin la documentació al Registre General de l'IMEB i escullin com a forma de presentació
de la instància qualsevol de les formes establertes a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre hauran de
comunicar al Departament de Recursos Humans de l’IMEB, a l'adreça de correu electrònic
rhimeb@bcn.cat aquest fet, com a molt tard el dia següent al de la finalització del termini de
presentació d'instàncies.
A la instància caldrà indicar la plaça o places vacants a les quals s’opta. Igualment, caldrà
incloure la declaració expressa de complir els requisits exigits per participar en el concurs.
El termini per a la presentació de la instància serà de 15 dies hàbils a comptar a partir de
l’endemà de la publicació de la present convocatòria a la Gaseta Municipal.
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Totes les condicions requerides per participar-hi, com també els mèrits al·legats, han d’haver
estat perfeccionats en la data de finalització del termini de presentació de les instàncies.
3. Llista de persones admeses i excloses
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Departament de Recursos Humans de
l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, farà pública a Bulevard Educatiu\Processos
Selecció, la llista de persones admeses i excloses, indicant les places a les quals opten.
4. Comissions de Valoració
La Comissió de Valoració és l’òrgan col·legiat al qual pertoca el desenvolupament d’aquest
procés.
Comissió de Valoració de les places del CMMB:
President/a:
-

Sr. Casimir Macià Costa, director de Centres Educatius de l’Institut Municipal d’Educació o
persona en qui delegui.

Vocals:
-

Sr. Manuel Iglesias Noguerol, director del Conservatori Municipal de Música o persona en
qui delegui.

-

Sra. Núria Jené Llorens, responsable d’Ensenyaments Musicals de l’Institut Municipal
d’Educació o persona en qui delegui.

-

Sra. Elena Mendía García, cap de Recursos Humans o persona en qui delegui.

Secretari/ària:
-

Sra. Pilar Vallejo Pérez, tècnica qualificada de Recursos Humans o persona en qui delegui.

Comissió de valoració de les places de les escoles de música:
President/a:
-

Sr. Casimir Macià Costa, director de Centres Educatius de l’Institut Municipal d’Educació o
persona en qui delegui.

Vocals:
-

Sra. Núria Jené Llorens, responsable d’Ensenyaments Musicals de l’Institut Municipal
d’Educació o persona en qui delegui.

-

Sra. Edurne Vila, directora de l’Escola Municipal de Música de Sant Andreu o persona en
qui delegui.

-

Sra. Paula Carrillo Martin, directora de l’Escola Municipal de Música Eixample o persona en
qui delegui.
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Sra. Elena Mendía García, cap de Recursos Humans o persona en qui delegui.

Secretari/ària:
-

Sra. Pilar Vallejo Pérez, tècnica qualificada de Recursos Humans o persona en qui delegui.

Les comissions de valoració podran incorporar assessors/es en el cas que es consideri
necessari per l’especialitat a proveir.
La Junta de Personal i el Comitè d’Empresa podran designar un/a membre titular i un/a de
suplent, que podrà assistir a les sessions de la Comissió.
5. Procediment de selecció
El procediment de selecció constarà de dues fases:
1a fase. Valoració de la idoneïtat professional:
Consistirà en la realització d’una prova pedagògica. Serà valorada amb una puntuació
màxima de 10 punts. Per a la superació de la prova, els aspirants hauran d’obtenir una
puntuació mínima de 5 punts.
Els criteris emprats per a la valoració de la prova pedagògica seran:
-

L’adequació de les correccions fetes al nivell de l’alumne

-

El recursos pedagògics i didàctics emprats

-

L’empatia i el llenguatge utilitzat amb l’alumne, d’acord amb el nivell i edat

-

Una actitud proactiva i motivant

Accés a places vacants del CMMB
-

Prova pedagògica. La Comissió de Valoració proposarà a cada aspirant, en el mateix
moment de la prova, una peça musical per treballar amb un/a alumne/a del CMMB de 4t,
5è o 6è curs. Temps màxim per a cada aspirant: 20 minuts.
En acabar, la Comissió de Valoració preguntarà a cada aspirant sobre la prova realitzada,
criteris pedagògics i trajectòria professional. Temps màxim per a cada aspirant: 10
minuts.

Accés a places vacants de les Escoles de Música:
-

Prova pedagògica. La Comissió de Valoració proposarà a cada aspirant, en el mateix
moment de la prova, una peça musical per realitzar una classe col·lectiva amb alumnes
d’entre primer i tercer any d’instrument. Temps màxim per a cada aspirant: 20 minuts.
En acabar, la Comissió de Valoració preguntarà a cada aspirant sobre la prova realitzada,
criteris pedagògics i trajectòria professional. Temps màxim per a cada aspirant: 10
minuts.
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2a fase. Valoració de mèrits:
a) Antiguitat per serveis prestats en la mateixa categoria a la qual s’opta: fins un màxim de
12 punts (Es comprovarà des del Departament de Recursos Humans)
-

Per cada any d’antiguitat a l’IMEB com a professor/a de música, 1 punt. Màxim 10
punts.

-

Per cada any de servei actiu al centre i plaça a la qual s’opti, 1 punt. Màxim 2 punts.

b)

Formació permanent: Fins un màxim de 5 punts
-

Per la participació en cursos organitzats per l’IMEB. (0,5 punts per cada 10 hores de
formació)

-

Per la participació en cursos relacionats amb l’ensenyament musical organitzats per
altres entitats. (0,25 punts per cada 30 hores de formació)

Es valorarà la formació dels darrers 6 anys.
c)

Altres mèrits: fins un màxim de 5 punts
-

Per haver estat formador en cursos relacionats amb la pedagogia musical (0,05 punts
per cada hora de formació), fins a 2 punt.

-

Per publicacions editades i/o enregistrades relacionades amb l’educació musical (0,5
punts per publicació), fins a 1 punt.

-

Per haver participat al cicle Dimarts Concert o Dijous Concert, (0,5 punts per concert),
fins a 2 punts

La Comissió de Valoració podrà requerir en qualsevol moment les persones aspirants per a la
justificació o aclariment de mèrits sobre els quals es plantegin dubtes.
Pel que fa a la resolució d’aquest concurs, i quant a l’adjudicació dels llocs de treball,
s’estableix que l’ordre de puntuació obtinguda serà la suma de les puntuacions obtingudes en
la valoració de la idoneïtat professional i la valoració de mèrits.
En el supòsit d’empat en el còmput total, el desempat es dirimirà a favor de la persona que
hagi tret major puntuació en la prova pedagògica. Si persisteix l’empat, guanyaria la persona
amb més antiguitat en la categoria a la qual s’opta. Finalment, si els anterior criteris no
resolen l’empat, aquest es dirimirà a favor de la persona de major edat.
6. Resolució del concurs i adjudicació de llocs de treball
La proposta de destinació recaurà en aquelles persones candidates que obtinguin la millor
puntuació.
Un cop assignat el lloc de treball, la Comissió de Valoració publicarà la proposta de resolució
del concurs, a fi i efecte que les persones interessades hi puguin formular les observacions o
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les reclamacions que considerin pertinents en el termini de 10 dies hàbils a comptar de
l’endemà de la data de publicació d’aquesta proposta.
Transcorregut el termini que estableix l’apartat anterior, es resoldrà aquesta convocatòria per
resolució de l’òrgan convocant.
7. Presa de possessió
El personal funcionari de carrera que hagi obtingut nova destinació cessarà en el lloc de
treball que ocupa el 31 d’agost de 2021. La presa de possessió en la nova destinació es durà
a terme l’1 de setembre de 2021.
La destinació adjudicada és irrenunciable, llevat que en el concurs s’hagin obtingut 2 o més
places. En aquest cas s’haurà d’optar per una de les places.
8. Recursos
Contra aquestes bases, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de
reposició davant la Primera Tinència d’Alcaldia en el termini d’un mes a comptar de l’endemà
de la data de la seva publicació o bé recurs contenciós administratiu en el termini de dos
mesos des de l’endemà de la seva publicació davant la jurisdicció contenciós administrativa.
Contra els actes definitius o de tràmit de la Comissió de Valoració que decideixen directament
o indirectament el fons de l’assumpte, que determinen la impossibilitat de continuar en el
procés, que produeixen indefensió o perjudici irreparable als drets i interessos legítims, les
persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la Primera Tinència d’Alcaldia
en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la data de la seva notificació o publicació.
Contra els actes de tràmit de la Junta de Valoració no inclosos en el punt anterior, al llarg del
procés, les persones aspirants poden formular totes les al·legacions que estimin pertinents.

ANNEX 1. Places Vacants
Conservatori Municipal de Música
1 plaça de Flauta Travessera
1 plaça de Guitarra
1 plaça de Piano

Escoles Municipals de Música
1 plaça de Percussió
2 places de Piano
1 plaça de Violí
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