ANUNCI
Procés d'integració en el nivell superior dels funcionaris de carrera del grup de
classificació A, subgrup A1, categoria de tècnic superior, que es troben en el nivell
d'entrada.
En aplicació del que disposa l’apartat tercer del Pla d’ocupació integral de mesures
organitzatives i de política de recursos humans i les normes reglamentàries de
desenvolupament del mateix, s’ha aprovat, per Decret de Gerència, la convocatòria per a la
integració en el nivell superior dels funcionaris de carrera del grup de classificació A,
subgrup A1, categoria de tècnic superior, que es troben en el nivell d’entrada i compleixen
els requisits per a la promoció al nivell superior, d’acord amb les següents bases:
Primer.- Els funcionaris de carrera de l’ORGT que pertanyin al grup de classificació A,
subgrup A1, categoria de tècnic superior, podran optar a un procés de promoció professional
vinculat al seu lloc de treball de conformitat amb els criteris assenyalats en els punts
següents.
Segon.- El procés de promoció s’articula en base a l’existència de dos nivells
professionals: a) nivell d’entrada; b) nivell superior.
Ambdós nivells s’integren en la respectiva escala funcionarial del grup A, subgrup A1.
Tercer.- 1.- S’integren en el nivell d’entrada tots els funcionaris de carrera o interins de
l’ORGT que estiguin en situació de servei actiu a l’ORGT o en la situació administrativa
corresponent, quan no els correspongui estar integrats en el nivell superior.
2.- S’integren en el nivell superior tots els funcionaris de carrera de l’ORGT que compleixin i
acreditin els següents requisits:
a) Acreditin que ostenten la condició de funcionari de carrera, grup de classificació A,
subgrup A1, de l’ORGT, de cinc anys com a mínim a la data de finalització del termini de
presentació d'instàncies. Als efectes de còmput dels cinc anys es tindrà en compte tot el
temps de serveis prestats com a funcionaris interins o de carrera en el grup de
classificació A, subgrup A1.
b) S’estableixi una reordenació del contingut del seu lloc de treball.
c) Superin el procés administratiu d’integració en el nivell superior ara convocat.
Quart.-

Procediment d’integració.

Les persones interessades en participar en aquesta convocatòria no hauran d’acompanyar a
la seva sol·licitud cap documentació acreditativa dels aspectes regulats per la normativa
d’aplicació, doncs correspondrà d’ofici a la Direcció de Serveis de Recursos Humans
verificar l’existència de les circumstàncies descrites.
Cinquè.-

Presentació de sol·licituds.

El personal que desitgi participar en aquesta convocatòria haurà de presentar una sol·licitud
en el registre de les oficines centrals o en qualsevol oficina de l'ORGT, dins el termini de
quinze dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació de l'anunci de la
convocatòria en la Intranet de l'ORGT.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Gerència d'aquest Organisme
dictarà una resolució, en el termini màxim d'un mes, declarant aprovada la llista d’admesos i
exclosos.
Tots els actes relatius a aquest procés seran exposats, a tots els efectes legals, en el tauler
d'anuncis de la Direcció de Serveis de Recursos Humans, situat a la tercera planta del
pavelló Mestral, Travessera de les Corts, núm. 131-159, de Barcelona, a més de poder-se
consultar a la Intranet de l'ORGT.
Contra aquestes bases es pot interposar recurs d’alçada davant el president de la Diputació
de Barcelona en el termini i amb l’efecte que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, a
comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el taulell d’edictes de la
Direcció de Serveis de Recursos Humans.
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