UNCI Procé
és d'integra
ació en el n
nivell supe
erior dels funcionaris
f
s de carrerra del
ANU
grup
p de classifficació A, subgrup
s
A2
2, categoria
a de tècnic
c/a mitjà/naa, que es trroben
en e
el nivell d''entrada i compleixe
en els req
quisits per a la prom
moció al nivell
n
supe
erior, corre
esponent a la convoca
atòria sobrre carrera profession
p
nal.

aplicació de
el que dispo
osa l’aparta
at tercer de
el Pla d’ocu
upació integgral de mesures
En a
organitzatives i de polític
ca de recu
ursos huma
ans i les normes
n
regglamentàrie
es de
envolupame
ent del mateix, s’ha aprovat, per Decret del Presiddent Delega
at, la
dese
convvocatòria pe
er a la integració en e
el nivell superior dels funcionariss de carrerra del
grup de classificcació A, sub
bgrup A2, ccategoria de
e tècnic/a mitjà/na,
m
quee es troben en el
en els requ
uisits per a la promoció
ó al nivell ssuperior, d’a
acord
nivell d’entrada i compleixe
nts bases:
amb les següen
e l’ORGT qu
ue pertanyin
n al grup dee classificac
ció A,
Primer.- Els funcionaris de carrera de
subg
grup A2, ca
ategoria de tècnic/a m
mitjà/na, podran optar a un proccés de prom
moció
profe
essional vin
nculat al seu lloc de trreball de co
onformitat amb
a
els critteris asseny
yalats
en ells punts seg
güents.
Sego
on.- El pro
océs de prromoció s’a
articula en base a l’existència de dos nivells
n
profe
essionals: a)
a nivell d’en
ntrada; b) niivell superio
or.
Ambdós nivells s’integren en
e la respecctiva escala
a funcionaria
al del grup A
A, subgrup A2.
e nivell d’en
ntrada tots els funciona
aris de carrrera o interins de
Terce
er.- 1.- S’integren en el
l’ORG
GT que estiguin en situ
uació de se
ervei actiu a l’ORGT o en
e la situacció administrativa
corre
esponent, quan no els correspong
gui estar inte
egrats en el nivell supeerior.
2.- S
S’integren en
e el nivell superior tots els funcionaris de
d carrera de l’ORGT
T que
comp
pleixin i acreditin els se
egüents req
quisits:
a) Accreditin que
e ostenten la condició de funciona
ari de carre
era, grup dee classificac
ció A,
subg
grup A1, de l’ORGT, de
e cinc anyss com a mín
nim a la datta de finalitzzació del te
ermini
de presentació d'instàncies
s. Als efecte
es de còmp
put dels cinc anys es ttindrà en co
ompte
tot el temps de serveis pre
estats com a funcionaris interins o de carrerra en el gru
up de
s
A1.
classsificació A, subgrup
b) S’estableixi una
u reordenació del co ntingut del seu lloc de treball.
uperin el pro
océs administratiu d’inttegració en el nivell superior ara cconvocat.
c) Su
Quarrt.- Procedim
ment d’integ
gració.
Les persones interessad
des en pa
articipar en
n aquesta convocatòòria no ha
auran
ompanyar a la seva sol·licitud cap docu
umentació acreditativa
a
a dels aspectes
d’aco
regulats per la normativa
a d’aplicació
ó, doncs correspondr
c
rà d’ofici a la Direcció de
Servveis de Recu
ursos Huma
ans verifica r l’existència de les circumstànciees descrites
s.

ntació de so
ol·licituds.
Cinquè.- Presen
El pe
ersonal que
e desitgi participar en
n aquesta convocatòri
c
ia haurà dee presentar una
sol·licitud en el registre de les oficiness centrals o en qualse
evol oficina de l'ORGT, dins
el terrmini de qu
uinze dies hàbils
h
comp
ptadors des
s de l'endem
mà de la daata de publiicació
de l'a
anunci de la
a convocatò
òria a la Seu
u electrònic
ca de l'ORGT.
Un ccop finalitza
at el termini de presen
ntació de sol·licituds,
s
el Presidennt Delegat de la
Diputació de Ba
arcelona dic
ctarà una re
esolució, en
n el termini màxim d'unn mes, declarant
os. Tots els
s actes rela
atius a aqueest procés seran
s
aprovvada la llistta d’admesos i excloso
expo
osats, a totss els efectes
s legals, a la
a Seu electrònica de l’O
ORGT.
Conttra aquesta
a resolució, que posa
a fi a la via
a administrrativa, es ppodrà interposar
recurrs contenció
ós administtratiu davan
nt el Jutjat Contenciós
C
Administrat
A
tiu de Barce
elona,
en e
el termini de dos mes
sos a comp
ptar des de
e l’endemà de la publlicació a la
a Seu
electtrònica de l’ORGT.
Alterrnativamentt, i de forma
a potestativa
a, es pot in
nterposar re
ecurs de repposició dava
ant el
mate
eix òrgan qu
ue l’ha dicta
at, en el terrmini d’un mes
m a comptar des dee l’endemà de la
publiicació .

Barccelona, 21 d’octubre
d
de
e 2019
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Direcctor de Servveis de Rec
cursos Hum
mans de l’OR
RGT

