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b) Estar en servei actiu o en qualsevol altra situació administrativa que, d’acord amb la
normativa vigent, possibiliti participar en aquesta convocatòria.
c) Amb els possibles condicionants que s’especifiquen en les bases de la convocatòria,
es requereix: Pertànyer a qualsevol categoria subsumible en el subgrup de
classificació A1.
d) Posseir els coneixements de nivell C1 de llengua catalana (antic certificat de nivell de
suficiència de català C), segons el Marc europeu comú de referència per a
l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües o d’aquells que reconeix com a
equivalents.
Les persones aspirants hauran d’acreditar durant el període de presentació de
sol·licituds el nivell de coneixement de la llengua catalana exigit. Restaran exempts de
realitzar la prova de coneixements de llengua catalana en la convocatòria, les
persones candidates que hagin participat i obtingut plaça en un procés selectiu per
accedir a la Diputació de Barcelona o de provisió en aquesta corporació, en què
hagués acreditat el coneixement del mateix nivell o superior.
En el cas que no estiguin en possessió del certificat acreditatiu esmentat, s’avaluaran
els coneixements mitjançant una prova específica de llengua catalana.
Quedaran eliminats del procés aquells aspirants que no acreditin el nivell de
coneixement exigit.
e) Posseir la capacitat funcional necessària per a l’adequat desenvolupament de les
funcions bàsiques i específiques del lloc de treball a proveir.
Les bases de la convocatòria es troben exposades a la web de la Diputació de Barcelona
(http://www.diba.cat), a la Intradiba, a la web del Consorci del Centre de Documentació i
Museu Tèxtil de Terrassa (www.cdmt.cat) i al Tauler d’Edictes de la Direcció dels Serveis de
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a) Ser funcionari/ària de carrera o personal laboral fix al servei de qualsevol administració
pública espanyola.

Data 17-1-2018

Cal que les persones que concorrin a aquesta convocatòria pública reuneixin els següents
requisits:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

La Diputació de Barcelona convoca la provisió pel sistema de lliure designació del lloc de
direcció-gerència amb dependència del Consorci del Centre de Documentació i Museu Tèxtil
de Terrassa – convocatòria L-01/18 de conformitat amb el que disposen les bases
corresponents.
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Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Barcelona, 10 de gener de 2018
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La secretària delegada
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La sol·licitud ha de lliurar-se en el Registre General de la corporació, Rambla Catalunya, 126,
planta baixa, o carrer Urgell 187 –Edifici del Rellotge–, o en el registre del Consorci del
Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (C/ Salmeron, 25. Terrassa), dins el
termini de vint dies hàbils comptadors des del següent dia hàbil a la publicació del darrer
dels anuncis publicats en el BOP de Barcelona i en el DOGC.

Data 17-1-2018

Recursos Humans de la Diputació de Barcelona, c/ Minerva, 4. El personal que participi en
aquesta convocatòria ha de presentar sol·licitud normalitzada, juntament amb dos exemplars,
degudament numerats, del seu currículum vitae i documents acreditatius també numerats, si
és el cas.
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