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Resolució de 2 de febrer de 2016, de modificació de la Resolució de 3 de 
setembre de 2012, per la qual s’aproven les bases generals de 
funcionament i gestió de la borsa de treball de professorat especialista en 
música i dansa de l’Institut Escola Artístic Oriol Martorell 
 
Per Resolució de 3 de setembre de 2012, es van aprovar les normes de funcionament 
i gestió de la borsa de treball de professorat especialista de música i dansa a l’Institut 
Escola Artístic Oriol Martorell, per cobrir llocs de treball vacants i substitucions en 
règim de contracte laboral temporal. 
 
El 29 de juliol de 2015 s’ha publicat en el BOE la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de 
modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, la qual a l’article 
primer, apartat vuit, modifica l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de 
protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei 
d’enjudiciament civil. 
 
L’esmentada Llei afegeix un apartat 5 a l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996: 
“Per a l’accés i l’exercici de les professions, els oficis i les activitats que impliquin el 
contacte habitual amb menors, és requisit no haver estat condemnat per sentència 
ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i 
l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la 
prostitució i l’explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d’éssers 
humans. A aquest efecte, qui vulgui accedir a aquestes professions, oficis o activitats 
ha d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa 
del Registre central de delinqüents sexuals.” 
 
La disposició transitòria quarta de la Llei 26/2015, de 28 de juliol, estableix que fins 
que no entri en funcionament el Registre central de delinqüents sexuals, la certificació 
a la qual es refereix l’article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció 
jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’enjudiciament civil, 
serà emesa pel Registre central d’antecedents penals. 
 
En conseqüència, en virtut de les atribucions que em confereix l’article 16 de la Llei 
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
 
Resolc: 
 
Modificar la base 2 de l’annex 1 de la Resolució de 3 de setembre de 2012, per afegir-
hi un nou apartat g) amb la redacció següent:  
 
“g) Disposar del certificat del Registre central de delinqüents sexuals, conforme no s’ha 
estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat 
sexual, que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la 
provocació sexual, la prostitució i l’explotació sexual i la corrupció de menors, així com 
pel tràfic d’éssers humans. Fins que no entri en funcionament aquest Registre cal 
presentar el certificat negatiu d’antecedents penals en relació amb aquests delictes 
emès pel Registre central d’antecedents penals.” 
 
Els candidats amb nacionalitat no espanyola han d'aportar també un certificat negatiu 
d'antecedents penals del país d’origen o d’on siguin nacionals, traduït i legalitzat 
d'acord amb els convenis internacionals que existeixen respecte dels delictes als quals 
es refereix l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996. 
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Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 
Contenciós Administratiu de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar de 
l’endemà de la seva publicació al web del Departament d’Ensenyament, d’acord amb 
el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Així mateix, poden interposar potestativament un recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant l’òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la publicació al web del Departament d’Ensenyament, segons 
el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 116 i 117 de 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú. 
 
Igualment poden interposar qualsevol altra reclamació o recurs que considerin 
convenients per a la defensa dels interessos. 
 
Barcelona, 2 de febrer de 2016  
 
 
 
 
 
Maria Jesús Mier i Albert 
Secretària General 
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