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Convocatòria per a la borsa de treball de la categoria  
tècnic superior en recerca en ciències socials o humanitats  

de l’Institut Infància 
 

 

1.- IDENTIFICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA I SECTOR 
 
El Consorci Institut Infància i món urbà (en endavant Institut Infància) es dedica a 
generar i compartir coneixement sobre infància i polítiques locals per contribuir a 
millores en les polítiques públiques que afavoreixin l’exercici dels drets d’infants i 
adolescents, principalment, a Barcelona. Està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona i 
integrat també per la Diputació de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat 
Autònoma de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya.  
 
L’Institut Infància està interessat en disposar d’una borsa de treball de persones 
investigadores professionals de la categoria de tècnic superior en recerca en diverses 
disciplines de ciències socials o humanitats per a, posteriorment i en funció de les 
necessitats dels projectes de l’Institut, ser contractades temporalment per projectes de 
generació de coneixement en el marc de la implementació del pla estratègic 2016-2020 
i dels plans d’acció anuals. 
 
 
2.- FUNCIONS BÀSIQUES DE LA CATEGORIA  

 
- Desenvolupar projectes de recerca aplicada des d’una perspectiva de drets, en 

especial equitat i ciutadania en la infància i l’adolescència. 
- Coordinar-se amb persones internes i externes de l’Institut per a realitzar les 

recerques previstes. 
- Contribuir a l’elaboració d’articles, informes i presentacions en el marc del pla de 

comunicació de l'Institut. 
- Donar suport a altres projectes i tasques de l’Institut, sempre que sigui necessari. 
 
 
3.- REQUISITS DE LES PERSONES ASPIRANTS 
 
Per poder participar en el procés selectiu per a la borsa de treball les persones 
aspirants hauran d’acreditar en el moment de presentar la sol·licitud reunir els requisits 
següents: 
 

1. Estar en possessió del títol d'una llicenciatura o grau en ciències socials o 
humanitats (ciències polítiques, sociologia, economia, psicologia, antropologia, 
pedagogia, educació). 
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2. Domini de català (nivell C), castellà i anglès (B2) (certificats o  equivalents). 
3. Tenir la nacionalitat espanyola o la d’algun país membre de la Unió Europea o la 

dels Estats als quals els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors. 
4. Haver complert els 18 anys i no excedir de l’edat de jubilació. 
 
Es valorarà: 
1. Nivell alt de recerca social aplicada i orientada a administracions públiques 
2. Coneixements sobre educació, desigualtats socials, participació ciutadana, 

perspectiva de drets i sobre el sector de la infància a Barcelona.  
3. Interès i vinculació personal en l’àmbit de la infància i l’adolescència. 
4. Capacitat resolutiva i organització  
5. Treball en equip, col·laboració i proactivitat. 
6. Pensament analític, rigor i recerca d’informació i actualització de coneixement 

 
 
4.- CONDICIONS 
 
Aquesta convocatòria és per a la borsa de treball que, posteriorment, en el moment 
que l’Institut Infància tingui la possibilitat i necessitat de contractar temporalment 
persones investigadores per obra i servei en el marc de projectes concrets, donarà lloc 
a entrevistes personals de selecció per a una plaça específica. Les condicions variaran 
en funció del projecte concret i poden ser de mitja jornada o jornada completa i amb 
una remuneració a partir de 24.000 euros bruts anuals per jornada completa.  
 
 
5.- PROCEDIMENT DE PARTICIPACIÓ I SELECCIÓ 
 
La selecció es realitzarà mitjançant concurrència pública, d’acord amb el què es preveu 
a l’article 94.1, 124 i 125 del Reglament del personal a servei de les entitats locals de 
Catalunya. El procés tindrà dues fases: valoració dels mèrits al·legats pels aspirants i 
valoració de competències professionals. 
 
5.1 Valoració de mèrits  
 
En aquesta fase es valoraran els mèrits degudament acreditats (60% del global) fins a 
una puntuació màxima de 10 punts, atenent les següents variables i barems: 
 

a) Experiència professional: Per experiència acreditada en treballs on s'hagin 
desenvolupat tasques equivalents o anàlogues a les funcions: fins a 7 punts a 
raó d'1 punt per any treballat o l'equivalent en mesos. 

b) Formació acadèmica: títols acadèmics que tinguin relació directa amb les 
funcions objecte de la convocatòria, fins a un màxim de 3 punt segons l’escala 
següent: 
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a. Postgrau, màster universitari o segon grau o llicenciatura vinculat a les 
funcions: 1 punts. 

b. Doctorat vinculat a les funcions: 2 punts 
 
Les persones aspirants que no superin els 6 punts quedaran eliminats del procés de 
selecció i les que l’hagin superat passaran a la valoració de competències professionals. 
Es publicarà una llista amb els DNI de les persones convocades per a la valoració de 
competències professionals al web de l’Institut Infància.  
 
5.2 Valoració de competències professionals mitjançant testos aptitudinals i de 
personalitat i grups de discussió 
 
La valoració de competències professionals correspondrà a un 40% del global i es 
realitzarà mitjançant un test aptitudinal i de personalitat i un grup de discussió 
(puntuació de 0 a 10, respectivament) on es valorarà el nivell d’adequació de les 
habilitats i les aptituds de les persones sol·licitants al perfil competencial de les 
funcions bàsiques de la categoria.  
 
La borsa de treball quedarà configurada amb un màxim de quinze persones 
definitivament admeses i tindrà una durada de fins a dos anys o fins que se’n convoqui 
una altra. Durant aquest període i en funció de les necessitats i projectes de l’Institut 
Infància i segons els perfils més específics que requereixi cada projecte, es realitzaran 
entrevistes personals a les persones preseleccionades en la borsa per a places 
concretes. No serà motiu d’exclusió de la borsa la no disponibilitat en el moment de la 
selecció per a una plaça concreta. 
 
  
6.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
 
Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció per aquesta borsa de treball 
s’han de presentar per correu electrònic a 
http://www.bcnconsultores.com/seleccio_det.php?id=62  fins al dia 9 de setembre a les 
14 hores. 
 
La sol·licitud es considerarà registrada quan s’enviï una resposta confirmant la recepció 
de la sol·licitud i de la documentació justificativa dels requisits (titulació i idiomes) i 
dels mèrits a acreditar.  
 
La documentació original i fotocopiada l’haurà d’entregar les persones admeses per a 
la valoració de competències professionals només de manera presencial per a la seva 
validació el mateix dia de la convocatòria.  
 
 

http://www.bcnconsultores.com/seleccio_det.php?id=62
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7.- DATES I LLISTES DE PERSONES CONVOCADES A PROVES I ADMESES (PROVISIONALS 
I DEFINITIVES)  
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds el dia 9 de setembre de 2016 a les 14 
hores, es realitzarà la valoració de mèrits i l’Institut farà pública la llista provisional del 
DNI de les persones convocades a les proves de valoració professional a partir del 14 de 
setembre.  
 
Hi haurà dos dies hàbils per al·legacions des de l’endemà de la publicació, de manera 
que el dia 19 de setembre es publicarà la llista definitiva de persones convocades. Es 
comunicarà personalment a cadascuna de les persones que hagin concorregut al 
procés selectiu la data, hora i lloc de les proves de valoració de competències 
professionals.  
 
Un cop realitzades les proves entre el 20 i el 22 de setembre, el dia 23 es farà pública la 
llista provisional de persones admeses. Les persones aspirants podran formular les 
al·legacions que considerin convenients en el termini de dos dies hàbils comptadors 
des de l'endemà de la publicació de la llista. En el cas que una persona aspirant no 
aparegui en cap llista, a l'hora de formular la reclamació corresponent l'haurà 
d'acompanyar d'una fotocòpia de la sol·licitud presentada i del correu confirmant 
recepció.  
 
Finalitzat aquest termini i resoltes les possibles incidències, es farà pública al web de 
l’Institut Infància la llista definitiva amb els DNI de les persones admeses a la borsa a 
partir del dia 28 de setembre.  
 
 
8.- COMISSIÓ DE SELECCIÓ   
 
La Comissió comptarà amb suport extern especialitzat en selecció de recursos humans 
que valorarà la concurrència pública i estarà integrada per les següents persones: 

- Presidenta: Maria Truñó, directora Institut Infància 
- Vocal: Elena Sintes, cap de coneixement Institut Infància  
- Secretària: Dolors León, secretaria Institut Infància (o Lourdes Martínez, com a 

suplent) 
 
L’abstenció i la recusació els membres del tribunal s’han d’ajustar al que preveuen els 
articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. Els tribunals no es podran 
constituir ni actuar sense l’assistència de la meitat dels seus membres, siguin titulars o 
suplents, i les decisions s’adoptaran per majoria. Sempre serà necessària la presència 
de la presidenta i de la secretària. 
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9.- INCIDÈNCIES 
 
Mentre estigui constituït, la comissió de selecció està facultada per resoldre els dubtes 
que sorgeixin en aplicació d’aquestes bases, i podrà prendre els acords que 
corresponguin en tots els supòsits no previstos en elles, per tal de facilitar el 
desenvolupament normal del procés selectiu. Per a tot el que no estigui previst 
expressament en aquestes bases caldrà estar al que disposa el RPSEL i a la resta de la 
normativa aplicable. 
 
 
10.- RECURSOS 
 
D'acord amb el que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la 
Llei 4/1999, de 13 de gener, en concordança amb el Decret d'Alcaldia del 9 de 
novembre de 2015 de delegació de competències en la Regidoria de Presidència i 
Territori, contra els actes de l'autoritat convocant els interessats podran interposar 
recurs potestatiu de reposició davant la Regidoria de Presidència i Territori en el 
termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de la seva publicació. Els actes i 
resolucions de la Comissió de Selecció es poden impugnar per les persones 
interessades mitjançant recurs d'alçada davant la Regidoria de Presidència i Territori en 
el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la data de la seva notificació o 
publicació. Contra aquestes bases es podrà interposar recurs potestatiu de reposició 
davant la Regidoria de Presidència i Territori en el termini d'un mes a comptar des de 
l'endemà 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. 
 
 
11.- PROTECCIÓ DE DADES 
 
Als efectes previstos a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
dades de caràcter personal, les persones aspirants, per la mera concurrència en aquest 
procés selectiu, donen consentiment a la publicació de DNI en els anuncis que es 
publicaran al web de l’Institut Infància. 


