
 

BASES CONVOCATÒRIA INTERNA, MITJANÇANT LLIURE DESIGNACIÓ, PER UN LLOC 
DE CONFIANÇA DE CAP D’IMATGE ADSCRIT/A A L’EMPRESA MUNICIPAL 
INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ DE BARCELONA SA SPM (ICB) 
 

1. Objecte de la convocatòria: 
 

L’objecte de la present convocatòria interna, mitjançant lliure designació, és 
la selecció d’un lloc de treball de Cap d’imatge, adscrit/a la Direcció de 
Producció Executiva de l’empresa municipal Informació i Comunicació de 
Barcelona SA SPM (en endavant ICB). 
 

2. Característiques: 
 

• Categoria: Cap d’imatge 
• Tipus de vinculació en el càrrec: Indefinit 
• Jornada: completa distribuïda de dilluns a diumenge.  
• Sou brut anual: 53.880,40 euros distribuït en 12 pagues Grup 3 nivell 

1 (inclòs plus de responsabilitat, disponibilitat). 
• Lloc de treball sotmès al règim d’incompatibilitats de la funció 

pública. 
• Dependència: Direcció de Producció Executiva 
• Funcions de comandament i confiança 

 
3. Missió del lloc de treball: 

 
Assegurar la imatge audiovisual de la cadena. 
 

4.  Descripció funcional del lloc de treball: 
 
Les funcions principals d’aquest lloc de treball són: 
 

• Crear i mantenir el llibre d’estil d’imatge de betevé.  
• Liderar i implementar les noves formes de creació de continguts en 

coordinació amb l’àrea tècnica.  
• Definir, dissenyar i supervisar els continguts audiovisuals, avaluant-ne 

posteriorment els resultats. 
• Distribuir i supervisar les tasques dels realitzadors, tècnics de control 

de realització, operadors de càmera, il·luminadors i tècnics elèctrics, 
grafistes i muntadors.  

• Organitzar i cobrir les necessitats d’imatge, en coordinació amb les 
àrees d’Art i continguts i Informatius.  

• Proposar les millores del departament a la direcció de l`àrea. 
• Donar suport a la direcció de l’àrea. 

 



 

5. Requisits de les persones candidates: 
 
a) Prestar serveis a Informació i Comunicació de Barcelona S.A. SPM  
b) Acreditar 2 anys d’experiència mínima en l’exercici de la professió en llocs 

de treball de realitzador i grafista realitzant les seves funcions. 
c) Acreditar estar en possessió del certificat de suficiència de llengua 

catalana (certificat C1) o superior de la Direcció General de Política 
Lingüística del Departament de Cultura o equivalent.  

d) Posseir la capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions i les 
tasques pròpies de la categoria convocada. 

 
Tots els requisits, excepte els descrits en els apartats c) i d), s’han de complir 
el darrer dia de termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se el dia de 
l’inici de la prestació de serveis amb ICB. 
 

6. Presentació de les sol·licituds, termini i documentació obligatòria: 
 
Les persones candidates, per tal de ser admeses en el procés de selecció, 
hauran de presentar la següent documentació: 
 
- Omplir el full de sol·licitud (annex 1) 
- Fotocòpia de la titulació acadèmica. 
- Fotocòpia del certificat de suficiència de llengua catalana (C1) si es 

disposa. 
- Currículum professional (format lliure i també format segons l’annex 2). 
- Fotocòpia de la documentació acreditativa de l’experiència laboral 

requerida relacionada amb el lloc de treball d’acord amb l’apartat 5 de les 
bases i la corresponent justificació per la valoració de l’experiència 
professional a l’apartat de mèrits (contractes de treball, certificat de vida 
laboral, certificació per a cada lloc de treball o categoria professional 
ocupada.  etc.). El servei realitzat en la pròpia societat, ICB, no caldrà 
documentar-se. 

 
Les persones candidates són responsables de l’exactitud i veracitat de la 
informació proporcionada. 
 
La documentació sol·licitada degudament digitalitzada s’ha d’enviar a: 
selecciorrhh@beteve.cat indicant en el assumpte el nom de la persona 
candidata. 
 
El termini de presentació de les sol·licituds es fixa com a darrer dia 1 de febrer 
de 2023. No s’admetran sol·licituds presentades fora del termini establert ni 
per cap altre mitjà no establert en aquestes bases. 
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Les dades corresponents al domicili, telèfon i adreça electrònica que figurin 
en la sol·licitud, es consideraran com les úniques vàlides a efectes de 
notificacions i seran responsabilitat exclusiva de les persones aspirants els 
errors en la seva consignació i la comunicació a ICB de qualsevol canvi de les 
mateixes. A l’efecte d’admissió de les persones aspirants es tindran en compte 
les dades que aquestes facin constar a la sol·licitud.  
 
D’acord amb la normativa de protecció de dades, les dades personals de les 
persones aspirants seran tractades per ICB amb la finalitat de gestionar la 
seva participació en el present procés de selecció. Tret d’obligació legal, les 
seves dades no seran cedides a tercers. Tenen dret a accedir, rectificar, 
suprimir i exercir els altres drets sobres les seves dades adreçant a 
gdpr@beteve.cat.  
 

7. Procés de selecció: 
 
Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió de 
Selecció comprovarà els requisits de les persones candidates i publicarà a la 
web de betevé: https://beteve.cat/transparencia/#rrhh  una llista provisional 
de les persones admeses i excloses.  
 
Les persones candidates podran formular les reclamacions que considerin en 
el termini de 5 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació de la 
llista provisional de les persones admeses i excloses. 
 
En el cas que alguna persona candidata no aparegui ni en la llista provisional 
d’admeses ni en la d’excloses, a l’hora de formular la reclamació corresponent 
haurà d’acompanyar una fotocòpia de la sol·licitud presentada. 
 
Les possibles reclamacions s’han de resoldre per la Comissió de Selecció en 
els 10 dies següents a la finalització del termini per a la seva presentació. 
Transcorregut aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, les 
reclamacions s’entenen desestimades. 
 
Si s’accepta alguna al·legació, la Comissió de Selecció aprovarà la llista 
definitiva de persones admeses i excloses amb les esmenes corresponents. 
Aquesta resolució serà publicada a la web de betevé: 
https://beteve.cat/transparencia/#rrhh 
 
Si no es presenten al·legacions o es desestimen per silenci administratiu, la 
llista de persones admeses i excloses es considerarà definitivament aprovada 
i no caldrà publicar-la de nou. 
 

mailto:gdpr@beteve.cat
https://beteve.cat/transparencia/#rrhh
https://beteve.cat/transparencia/#rrhh


 

L’admissió al procés selectiu no implica el reconeixement a les persones 
interessades de la possessió dels requisits exigits a les bases, els quals seran 
comprovats al final del procés. 
 
Així mateix, i pel que fa a la perspectiva de gènere, aquestes bases preveuen 
allò que disposa el Pla d'igualtat d’ICB vigent, quant a avançar en el foment 
d’unes condicions laborals igualitàries i una representació paritària a totes les 
àrees de treball de l’organització. Per aquest motiu, es duran a terme accions 
positives, per en cas que hi hagi un empat en la puntuació per l’accés a una 
oferta de feina, fent prevaldre el sexe menys representat al departament o bé 
a la categoria professional. 
 
L’estat del procés de la selecció podrà ser consultat a traves del web: 
https://beteve.cat/transparencia/#rrhh. 
 

7.1 Proves del procés de selecció: 
 
El procés de selecció estarà format per les següents valoracions i proves: 
 
7.1.1. Valoració experiència professional (mèrits): 
 
La Comissió de Selecció valorarà l’experiència professional (mèrits) fins a  un 
màxim de 15 punts. Només es valoraran els mèrits obtinguts fins el darrer dia 
de la presentació de sol·licituds. 
 
La valoració dels mèrits es realitzarà d’acord amb els següents criteris de 
puntuació: 
 
a) Experiència acreditada superior a 2 anys complerts en llocs de treball en 

funcions descrites en l’aparat 5. C) l’objecte de la convocatòria, fins un 
màxim de 12 punts: 

o Es valorarà en 0,2 punts per cada mes complert superior a 2 anys. 
 

L’experiència professional s’acreditarà mitjançant la presentació de la 
següent documentació: 
Informe de vida laboral atorgat per INSS, i els contractes de treball o 
documentació similar, essent necessari ambdós documents. Caldrà 
que la documentació aportada especifiqui clarament el tipus de 
funcions dutes a terme. En cas contrari, serà necessari aportar un 
certificat oficial de l’entitat contractant en què ho detalli. 
L’experiència en l’àmbit de l’Administració Pública es podrà acreditar 
també mitjançant certificat emès pel Secretari/a o Òrgan competent 
de l’Administració en què s’hagin prestat els serveis. 
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b) Coneixements específics complementaris acreditats via formació fins a un 
màxim de 3 punts, sobre les matèries relacionades amb la professió. La 
valoració serà per cada hora lectiva 0,04 punts. 

Les persones candidates hauran d’acreditar aquesta formació presentant 
el títols/certificats amb indicació expressa de les hores de duració. No es 
valorarà  els certificats que no indiquin expressament les hores lectives. 
ICB es reserva el dret a demanar els aclariments que es considerin 
oportuns.  

 
La Comissió de Selecció valorarà l’experiència professional (mèrits) i ordenarà 
les candidatures per ordre de major puntuació. Només passaran a la següent 
fase, les persones que hagin obtingut les cinc millors puntuacions. En el cas 
que hi hagi un empat en la cinquena posició, totes aquestes persones 
passaran a la següent fase. 
 
La Comissió de selecció es reserva el dret per la realització d’una prova de 
català i/o castellà si es considera adient.  

 
7.1.2 Segona prova: entrevista personal 

 
La Comissió de Selecció realitzarà una entrevista individual per cada persona 
candidata i la valorarà fins a 25 punts. 
 
En aquesta fase els candidats hauran de presentar en anglès, un projecte 
d’organització del nou departament d’imatge format per realitzadors, 
grafistes, muntadors i tècnics de càmera, de control de realització, 
il·luminadors i elèctric.  
 
Les persones candidates que obtinguin una puntuació per sota dels 7,5 punts 
quedaran excloses de la selecció. 
 
La Comissió de selecció es reserva el dret per la realització de més proves si 
es considera adient.  
 
Resultat final del procés de selecció: 
 
La persona amb major puntuació serà proposada per la Comissió de Selecció 
per a ser contractada per la Direcció de ICB, una vegada acrediti els originals 
de la documentació presentada com a requisits i mèrits.  

 
8. Acreditació de la documentació original: 

 
La persona proposada per a la seva contractació, per haver obtingut la major 
puntuació al procés de selecció. haurà de presentar al departament de 



 

recursos humans d’ICB, els originals dels documents aportats en el currículum 
per a l’acreditació de requisits i mèrits valorats en el procediment en un termini 
màxim de 3 dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la data de publicació a 
la web de betevé del resultat final de la selecció. 

 
9. Comissió de selecció: 

 
Els membres de la Comissió de Selecció són: 

 
a) Roger Guasch, gerent, suplent Sergi Vicente. 
b) Oriol Icart, director tècnic, suplent Eva Arderius. 
c) Sandra Jiménez, tècnica RH, suplent David Garcés. 
d) Secretaria: Elena Talens, cap de recursos humans 

 
La  Comissió de Selecció podrà incorporar persones assessores que cregui 
oportunes relacionats amb les matèries objecte de la convocatòria. 

 
10. Publicitat: 

 
L’anunci de la convocatòria es publicarà a: 
- Intranet de betevé 
- Web de transparència de betevé. 

 
11. Contractació: 

 
La Comissió de Selecció proposarà el nom de la persona candidata que hagi 
obtingut la major puntuació i comprovació dels documents acreditatius dels 
requisits i mèrits, per el seu nomenament com a Cap d’imatge. 
 
 

Barcelona 16 de gener de 2023 
 
 
 
 
 
Elena Talens 
Secretaria comissió de selecció 
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