
 

FOMENT DE CIUTAT SA 

Pintor Fortuny 17‐19 

08001‐Barcelona 
 

Convocatòria  per  a  la  selecció  d’un  lloc  de  treball  temporal,  Advocat/da 
adscrit/a al Departament de Serveis Generals. 

 

La Direcció general de  la Societat Municipal Foment de Ciutat SA,   aprova  la convocatòria 
per a la selecció  d’un  lloc  de  treball  temporal,  Advocat /da  adscr i t /a  a l  
Depar tament  de Serve is  Genera ls . 

Les característiques  del lloc convocat, són les següents: 

 
1. Classificació del lloc convocat: 
Denominació: Advocat/da adscrit/a al Departament de Serveis Generals. 

Tipus de lloc:  Tècnic superior 

Vinculació: Contracte temporal. 
El lloc de treball objecte de la present convocatòria te plena dedicació (sense perjudici d’un 
termini de gràcia per a l’assoliment d’aquesta dedicació). 
 

2. Retribució: 
  

Titulat  superior: entre 37.000 i 39.000 euros 
 

3. Descripció funcional: 
 

3.1. Descripció funcional del lloc convocat: 
 

Perfil: 

 

Advocat/da, amb experiència professional no inferior a tres (3) anys, amb experiència 
contrastada en l’àmbit de l’urbanisme/normativa de l’habitatge, i procediment administratiu, 
valorant formació i experiència complementària, per incorporar-se al Departament de Serveis 
Generals de Foment de Ciutat, SA. 

 
Formació:  
• Llicenciat / Graduat en dret. 
• Es valorarà formació complementària reglada per aquest ordre: 

 Grau/Llicenciatures/Diplomatures complementaries, fins a un màxim d’1, que 
es  considerin d’interès en relació als treballs a realitzar. 



 

 Master/Postgraus reglats/oficials, fins a un màxim de 2, que es considerin 
d’interès en relació als treballs a realitzar. 

 
Coneixement específics sol·licitats: 
• Coneixements avançats en l’àmbit de l’urbanisme, la normativa relativa al dret de 

l’habitatge, procediment administratiu. 
• Coneixements en l’àmbit de la contractació pública, procediment contenciós 

administratiu. 

 

Experiència requerida:  
• Experiència en l’exercici de l’advocacia (no menys de 3 anys) o actuant com a lletrat 

de l’Administració pública. 
• Àmplia experiència (no menys de 3 anys) en l’àmbit del dret urbanístic, normativa del 

dret de l’habitatge i procediment administratiu, actuant en qualitat d’advocat/da. 

 

Experiència valorable1: 
• Es valorarà positivament experiència (no menys de 2 anys) en l’àmbit del dret 

urbanístic, actuant en qualitat d’advocat/da-lletrat/da al servei de l’Administració 
púbica o entitats dependents de la mateixa, en aquests àmbits. 

• Es valorarà positivament experiència (no menys de 2 anys) en l’àmbit de la normativa 
del dret de l’habitatge, actuant en qualitat d’advocat/da-lletrat/da al servei de 
l’Administració púbica o entitats dependents de la mateixa, en aquests àmbits. 

• Es valorarà positivament experiència (no menys de 2 anys) en l’àmbit i/o procediment 
administratiu actuant en qualitat d’advocat/da-lletrat/da al servei de l’Administració 
púbica o entitats dependents de la mateixa, en aquests àmbits. 

• Es valorarà positivament experiència en la tramitació d’expedient de contractació 
pública. 

• Es valorarà positivament experiència en l’àmbit del contenciós administratiu. 
• Es valorarà positivament experiència en l’àmbit de la mediació. 
• Es valorarà positivament experiència en l’assessorament a entitats del tercer sector. 
• Es valorarà positivament experiència en la tramitació/justificació de subvencions. 
 
 

Altres requisits: 
 
• Capacitat organitzativa i propositiva. 
• Capacitat d’adaptacions a organitzacions complexes. 
• Objectivitat i imparcialitat en l’execució de les seves tasques. 
• Interès per la innovació social i afrontar nous reptes. 
• Capacitat d’iniciativa i autonomia. 
• Capacitat de treball en equip (interdisciplinar i transversal). 
• Capacitat de treball per objectius, per impulsar les accions marcades com a 
prioritàries. 
• Flexibilitat horària. 

                                                           
1 Tot i que el termini d’experiència, en el desenvolupament d’alguna d’aquestes tasques, sigui inferior al termini 
mínim es podrà valorar en funció de la intensitat, rellevància o dedicació de la mateixa. 



 

Funcions: 
 

Integrat en el Departament de Serveis Generals, sota la direcció del Director de Serveis 
Generals, haurà de desenvolupar, instruir i impulsar la tramitació de les accions que siguin 
necessàries per tal que la societat Foment de Ciutat, SA, realitzi els seus encàrrecs de forma 
ordenada i ajustada a la normativa aplicable. 

 

El desenvolupament d’aquestes funcions requerirà d’actuar de forma coordinada amb altres 
agents de la societat als efectes d’impulsar que l’actuació de la societat es realitza de forma 
ajustada a dret i amb temps de resposta ràpid, tractant de vetllar per una actuació de la 
Societat àgil, ràpida, eficient i rigorosa. 

 

El titulat actuarà sobre una multiplicitat d’àmbit tals com: 

- Aplicació de la normativa d’habitatge i urbanística, per tal d’impulsar l’anomenat “Pla 
Dintres”, pla que impulsa Foment de Ciutat, de forma coordinada al Districte de Ciutat 
Vella, i que actua sobre finques privades ubicades al Districte de Ciutat Vellla, per 
garantir l’habitabilitat de les mateixes, imposant, si procedeix les sancions i/o multes 
previstes a la Llei 18/2007. 

- Procediment administratiu, aplicant la normativa vigent en cada moment per tal de 
tramitar els diferents procediments administratius que es derivin de l’activitat de la 
societat, tant des de la fase prèvia a la instrucció, fins als possibles recursos que es 
puguin interposar. 

- Contractació pública, aplicant la normativa vigent en cada moment per tal de tramitar 
les diferents contractacions que tingui que realitzar la societat pel desenvolupament 
de les seves funcions, des de les fases de preparació fins a la fase de tancament i/o 
liquidació dels contractes.  

- Propietat horitzontal, aplicant la normativa vigent en relació a l’adopció d’acords de 
les comunitats i/o impugnació dels mateixos. 

- Redacció de contractes (d’arrendament, cessió, obres, serveis, subministres...), 
documents transaccionals, acords, convenis, encomanes de gestió, plecs, anuncis, 
convocatòries, acords, recursos, demandes, interpel·lacions, protocols, etc. que siguin 
necessaris. 

- Àmbit de planejament, interpretació i informació dels mateixos. 

 

Per a l’actuació en aquests àmbits actuarà de forma coordinada amb el Director de Serveis 
Generals, qui definirà les prioritats i accions a realitzar, reportant al mateix aquella informació 
rellevant per a la seva consideració i/o validació, actuant de forma organitzada amb el agents 
de la societat competents. 

 

Dins dels àmbits enumerats s’informa que es considera que el desenvolupament del Pla 
dintres requerirà d’una major dedicació, atès la complexitat del mateix. Pel desenvolupament 
del Pla dintres comptarà amb el suport d’una àrea tècnica/administrativa que actua 
específicament en el mateix. Haurà d’impulsar la seva actuació jurídica i intervenir en 
aquelles reunions que siguin necessàries per a l’impuls del mateix amb un elevat grau de 
rigor en el compliment dels requisits legals necessaris. 

 



 

3.2 Requisits de participació 
 

• Per presentar-se en aquesta convocatòria cal estar en condicions d’actuar en qualitat 
d’advocat,  possessió del títol de llicenciat/graduat en dret i trobar-se donat d’alta en el 
Col·legi professional corresponent. 

• Comptar amb els coneixement específics sol·licitats i l’experiència professional 
requerida al punt 3.1 de la present convocatòria.  

• El personal candidat haurà d’acreditar documentalment el requisit d’estar en 
possessió del certificat de nivell de suficiència de català 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, els i les 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: 

• Disposar dels títols de l’ensenyament reglat no universitari expedits pel 
Departament d’Ensenyament d’acord amb les equivalències amb els 
certificats de  referència de la Direcció General de Política Lingüística d’acord 
amb el nivell exigit a la convocatòria. 

• Haver participat i obtingut plaça en un procés selectiu per accedir a 
l’Ajuntament de Barcelona, en què hi hagués establerta una prova o exercici del 
mateix nivell o superior. 

• 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. 

• Els i les candidates que no acreditin adequadament aquest requisit, 
hauran de realitzar una prova de  coneixements de  llengua catalana 
equivalent al  nivell  requerit (C1 ).  La no superació d’aquesta prova 
comportarà l’exclusió del procés. 

• Capacitat d'autonomia, de coordinació i de treball en equip.  
• Flexibilitat horària. 
• Capacitat organitzativa i propositiva. 
• Capacitat d’adaptacions a organitzacions complexes. 
• Objectivitat i imparcialitat en l’execució de les seves tasques. 
• Interès per la innovació social i afrontar nous reptes. 
• Capacitat d’iniciativa i autonomia. 
• Capacitat de treball en equip (interdisciplinar i transversal). 
• Capacitat de treball per objectius, per impulsar les accions marcades com a 

prioritàries. 

En cap cas no hi poden prendre part el personal funcionari o laboral fix que estigui en 
suspensió  d'ocupació  ni  els  traslladats  de  llocs  de  treball  com  a  conseqüència  d'un 
expedient disciplinari, mentre durin els efectes corresponents. 
 

Els requisits de participació que preveuen les bases, s'han de reunir en la data en què 
finalitzi el termini de presentació del currículum que estableix aquesta convocatòria i s'han de 
complir a la data de la presa de possessió. Les persones seleccionades presentaran la 
documentació acreditativa dels requisits de participació abans de l’inici de la prestació laboral.  

 
 
 



 

4. Criteris de valoració: 
Es tindran en compte com a criteris i instruments de valoració, discrecionalment apreciats: 

• El currículum vitae, amb especial atenció a: 
o L’experiència professional en el desenvolupament dels coneixement específics 

sol·licitats. 
o L’experiència professional en l’exercici de l’experiència requerida, conforme a allò 

indicat al present document. 
o L’experiència professional en els àmbits definits a l’apartat “experiència valorable”, 

conforme a allò indicat al present document. 
o La formació en les matèries relacionades amb el lloc de treball, valorant-se la 

formació complementària al lloc de treball, conforme a allò indicat a la 
present convocatòria. 

• Les  competències i aptituds professionals  necessàries  per   a   l’òptim   
desenvolupament   de   les funcions del lloc de treball. 
 

5. Altres requisits: 
La  Comissió  de   Valoració  avaluarà  els  punts  anteriors  en  base   a  la  lectura  i   
anàlisi   dels currículums de les persones aspirants i a la realització d’entrevistes a les 
persones candidates més idònies que  podran completar‐se, si  la Comissió de  Valoració 
ho considera convenient, amb la realització de proves psicotècniques  i/o professionals. 

En  cas  que  la  Comissió  així ho  consideri,  es podrà comptar per a la realització 
d’entrevistes i proves amb l’assessorament  de personal tècnic. 
 

6. Comissió de valoració 
Es crea una Comissió de Valoració integrada per personal de Foment de Ciutat SA (directora 
general, director de serveis generals, director de recursos, secretària executiva) i la directora de 
serveis jurídics del Districte de Ciutat Vella. 

 
7. Presentació de sol·licituds 
Les persones interessades podran presentar el currículum vitae, al Registre de Foment de 
Ciutat SA (c/. Pintor Fortuny 17‐19 entl.) o per correu electrònic a 
direcciogeneralfomentdeciutat@bcn.cat. El termini de presentació de curriculum finalitza el 17 
de gener de 2018 a les 14 hores. 
Les   persones   candidates   són   responsables   de   comprovar  i   verificar  l'exactitud  de  
la  seva sol·licitud i les dades que hi consten. 

 
8. Presa de possessió: 
La persona aspirant seleccionada s’incorporarà a Foment de Ciutat SA en el termini màxim de 
30 dies a partir de l’endemà de la publicació de la resolució del concurs al web  de Foment 
de Ciutat SA. 

 

Barcelona, 2 de gener de 2018 

Anna Terra Sans 

Directora general 

mailto:direcciogeneralfomentdeciutat@bcn.cat

