
COM REALITZAR LA INSCRIPCIÓ ALS 
CONCURSOS D’ESTABILITZACIÓ
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Primer, accedim a la intranet municipal (tot el personal en actiu a l’Ajuntament de 
Barcelona i organismes autònoms) amb accés.

Segon, anem a:
“Oficina d’atenció a personal” i 

“Selecció i provisió”
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En aquesta pantalla, cliquem, a oferta pública.
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En aquesta pantalla trobem per fer la inscripció a:

Estabilització per concurs de mèrits.

Estabilització per concurs oposició (simple, cuqui, fàcil)
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CONCURS DE MÉRITS
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CONCURS DE MÈRITS

En aquesta pantalla podem trobar la següent informació.

❖ Bases

❖ Sol·licitud telemàtica concurs de mèrits.

❖ Formulari autobaremació (PDF). Recordeu que totes les persones aspirants 
hauran de descarregar i emplenar el formulari PDF d’autobaremació dels seus 
mèrits, per tal d’adjuntar-lo, sense alterar el seu format d’origen, al tràmit 
telemàtic d’inscripció (fins al 17 de gener de 2023).

❖ Guia ràpida per a l’autobaremació.
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CONCURS OPOSICIÓ
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CONCURS OPOSICIÓ

En aquesta pantalla podem trobar la següent informació.

❖Bases

❖Sol·licitud telemàtica concurs d’oposició.
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REALITZACIÓ SOL·LICITUD ESTABILITZACIÓ

Com a personal municipal, la sol·licitud 
ens porta al pas 2.

Aquí podem seleccionar, una, categoria a la 
qual volem fer la sol·licitud.

Marquem la categoria i torn lliure (tal 
com mostra la imatge de sota) i continuar 
...
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REALITZACIÓ SOL·LICITUD ESTABILITZACIÓ
En aquest pas ens demana les següents 
dades:

❖ Primer comprovar que a les dades de 
convocatòria, està la categoria a la qual 
ens volem presentar.

❖ Bonificacions i excepcions de la taxa per 
drets d'exàmens. A les bases podem veure 
si tenim alguna bonificació o excepció, si 
no tenim cap marcarem “sense bonificació”

❖ Dades de la persona sol·licitant (nom, 
cognoms, DNI, dades de naixement, 
domicili, dades de contacte) és molt 
important que les comprovem, ja que com 
diu les bases serà per on es realitzaran les 
comunicacions.
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REALITZACIÓ SOL·LICITUD ESTABILITZACIÓ

Després de comprovar les nostres dades ...

❖ Marquem la declaració que complim amb 
els requisits de la convocatòria, coneixem les 
bases i que les dades són correctes.

❖ Seleccionem el nostre nivell de titulació i la 
nostra titulació.

❖ El nivell de català segons la nostra titulació 
o haver superat en una oposició o borsa a 
l’Ajuntament de Barcelona, mireu les bases.
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REALITZACIÓ SOL·LICITUD ESTABILITZACIÓ

Per tot el personal d’educació 
recordeu que ens demana també 
perquè puguin fer d’ofici,

▪ La consulta d’antecedents 
sexuals

▪ Consulta antecedents.
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REALITZACIÓ SOL·LICITUD ESTABILITZACIÓ

Aquí s’ha d’annexar els documents 
que us demana.

RECORDEU

Que les persones que us presenteu al 
concurs de mèrits us demanarà també 
annexar l’autobaremació.

➢ Una vegada que tinguem tot 
annexat i continuem, ja estarà 
generada la nostra sol·licitud al 
procés d’estabilització.

Només faltarà abonar la taxa 
corresponent.
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PAGAMENT DE LA TAXA SOL·LICITUD

En el tercer pas podem descarregar el document 
de comprovant de la nostra sol·licitud i el full de 
pagament de la taxa.

Com es pot veure podem efectuar el pagament:

❖ Al moment per targeta bancaria 

❖ I fer el pagament en els bancs indicats al full de 
pagament.

❖ NO FA FALTA ANNEXAR RES
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PER FINALITZAR LA SOL·LICITUD

RECORDEU:

Que tal com diuen les bases, si no efectuem el pagament de la taxa d'examen
dins el termini i en la forma escaient, la nostra sol·licitud estarà exclosa, i no 
podreu realitzar al concurs de mèrits o concurs d'oposició.

Que si voleu presentar-vos als dos concursos, heu de fer les dues sol·licituds.

Una vegada finalitzada la inscripció heu de rebre un correu electrònic amb la sol·licitud
d’inscripció i la autoliquidació de la taxa.
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PER QUALSEVOL CONSULTA 
PODEU CONTACTAR AL CORREU 

ccooimeb@ccoo.cat
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