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ORDRE de 17 d’agost de 1999, per la qual
es regula el procediment d’implantació als
centres docents públics i d’autorització als
centres docents privats dels ensenyaments
de batxillerat en règim nocturn.
La Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu,
estableix els diferents nivells i cicles d’ensenyaments, entre els quals regula l’etapa

del batxillerat dintre del nivell de l’educació
secundària.
El Decret 82/1996, de 5 de març, estableix l’ordenació dels ensenyaments de batxillerat, el currículum i l’avaluació del qual
es troba desplegat a l’Ordre de 31 de juliol
de 1998.
El Decret 22/1999, de 9 de febrer, adequa l’organització dels ensenyaments de
batxillerat al règim nocturn, atesa l’especificitat de l’alumnat que cursa aquesta modalitat de batxillerat.
El Reial decret 1004/1991, de 14 de
juny, pel qual s’estableixen els requisits
mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de règim general no universitaris, regula els requisits dels centres que
imparteixen el batxillerat, i el Decret 55/
1994, de 8 de març, estableix el règim
d’autorització dels centres docents privats.
Atès el que disposa la normativa esmentada, es fa necessari establir el procediment
d’implantació als centres docents públics i
d’autorització als centres docents privats
dels ensenyaments de batxillerat en règim
nocturn;

ran la proposta d’implantació dels ensenyaments de batxillerat en règim nocturn als
centres docents públics.
Article 4. Sol·licitud d’autorització als centres docents privats
Podran sol·licitar autorització per impartir
els ensenyaments de batxillerat en règim
nocturn els centres privats que tinguin autoritzats aquests ensenyaments en règim ordinari.
Les sol·licituds per impartir les diferents
modalitats de batxillerat en règim nocturn
en els centres docents privats seran subscrites pels seus titulars, s’adreçaran a la
Direcció General de Centres Docents del
Departament d’Ensenyament i es presentaran a la Delegació Territorial corresponent,
per qualsevol dels mitjans previstos legalment, en les quals figuraran les dades del
centre i les de la seva autorització per impartir els ensenyaments de batxillerat en règim ordinari, tot especificant les modalitats
i la capacitat autoritzades. A la sol·licitud
també s’especificarà si el professorat que
impartirà els ensenyaments serà el mateix
que el del règim ordinari o bé es farà constar la previsió de nous professors.

Per tot això,

Ordeno:
Article 1. Objecte
Aquesta Ordre regula la implantació als
centres docents públics i l’autorització als
centres docents privats del batxillerat en
règim nocturn.
Article 2. Òrgan competent
El director general de Centres Docents és
l’òrgan competent per implantar o autoritzar als centres docents la impartició dels ensenyaments de batxillerat en règim nocturn.
Article 3. Proposta d’implantació als centres docents públics
El delegat territorial del Departament
d’Ensenyament, o l’organisme titular en el
cas de centres d’altres titularitats, formula2103

Article 5. Tramitació de l’expedient
En el supòsit de sol·licituds dels centres
docents privats per impartir els ensenyaments de batxillerat en règim nocturn, la
Delegació Territorial corresponent, amb la
comprovació prèvia que la sol·licitud presentada és completa i conforme, trametrà
l’expedient amb la seva proposta de resolució a la Direcció General de Centres
Docents.
Abans de la remissió de l’expedient, en
el cas que el professorat no sigui el mateix
que el que imparteix el batxillerat en règim
ordinari, es demanarà informe a la Inspecció d’Ensenyament sobre la idoneïtat i suficiència de la titulació del professorat proposat pel titular del centre per impartir els
ensenyaments de batxillerat en règim nocturn. Aquest informe haurà de pronunciarse expressament en sentit favorable o desfavorable.
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Article 6. Resolució de l’expedient
El director general de Centres Docents,
vista la proposta de la Delegació Territorial
i, si s’escau, l’informe emès per la Inspecció d’Ensenyament, amb la comprovació
prèvia de les dades de l’expedient, emetrà
resolució d’autorització o de denegació per
impartir els ensenyaments de batxillerat en
règim nocturn. Contra aquesta resolució,
que no exhaureix la via administrativa, es
podrà interposar recurs d’alçada segons el
que disposen els articles 114 i 115 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Abans de la resolució, quan la Delegació
Territorial proposi la denegació per impartir
els ensenyaments de batxillerat en règim nocturn, la Direcció General de Centres Docents
donarà vista de l’expedient a l’interessat per
tal que al·legui i presenti els documents i justificacions que estimi pertinents.
Article 7. Publicació i inscripció
La resolució d’implantació o d’autorització per impartir als centres docents els ensenyaments de batxillerat en règim nocturn
es publicarà al DOGC, i serà objecte d’inscripció al Registre de Centres Docents del
Departament d’Ensenyament.
Article 8. Modificació de la resolució
En el cas que es modifiqui la resolució
d’implantació o d’autorització del centre
docent per impartir el batxillerat en règim
ordinari, es modificarà automàticament la del
règim nocturn.
Article 9. Extinció de l’autorització
En el cas que el centre docent objecte
d’autorització per impartir batxillerat en
règim nocturn suprimeixi la impartició dels
ensenyaments de batxillerat en règim ordinari, un cop publicada aquesta supressió al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, perdrà automàticament la condició de centre autoritzat per impartir
aquests ensenyaments en règim nocturn.

bàsica a causa de les seves condicions socials i culturals, situats en entorns socials i
econòmics desfavorits.
D’acord amb les propostes de qualificació de la comissió d’ordenació educativa de
les corresponents delegacions territorials,
els informes de la Direcció General de Recursos Humans, de la Direcció General de
Centres Docents i de la Direcció General de
Promoció Educativa, a proposta de la Direcció General d’Ordenació Educativa i segons el que preveu l’article 2 de l’ordre de
3 de setembre de 1996 abans esmentada,

(99.216.010)

RESOLUCIÓ de 31 d’agost de 1999, per
la qual es fa pública la qualificació de l’IES
Barri Besós de Barcelona com a centre
d’atenció educativa preferent i la pèrdua de
l’esmentada qualificació per part dels centres CEIP Can Zam de Santa Coloma de
Gramenet i CEIP Eugeni d’Ors d’Esplugues
de Llobregat.
L’Ordre de 3 de setembre de 1996, de regulació del procediment de qualificació de
determinats centres públics o privats sostinguts amb fons públics de Catalunya com a
centres d’atenció educativa preferent, defineix que aquests centres són els que imparteixen els ensenyaments de les etapes d’educació infantil, primària i secundària obligatòria
a alumnes que tenen especials dificultats per
assolir els objectius generals de l’educació

Havent-se tramitat l’expedient de forma
reglamentària, d’acord amb el que disposen l’article 28 i següents del Decret 56/
1993, de 23 de febrer i la resta de normativa aplicable;

Resolc:

A proposta de la Direcció General de Centres Docents,

—1 Qualificar com a centre d’atenció educativa preferent el centre següent:
DT Barcelona I ciutat
Codi: 08013470.
Nom: IES Barri Besòs.
Població: Barcelona.

Resolc:

—2 La qualificació tindrà efectes des de
l’inici del curs 1999-2000.
—3 Deixen de tenir la qualificació com a
centres d’atenció educativa preferent, amb
efectes des de l’1 de setembre de 1999, per
haver cessat en la seva activitat docent, els
centres següents:
DT Barcelona comarques
Codi: 08027420.
Nom: CEIP Can Zam.
Població: Santa Coloma de Gramenet.
DT Baix Llobregat
Codi: 08017411.
Nom: CEIP Eugeni d’Ors.
Població: Esplugues de Llobregat.
—4 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.
Barcelona, 31 d’agost de 1999
Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament
(99.250.013)

Barcelona, 17 d’agost de 1999
Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

Examinat l’expedient iniciat d’ofici per Resolució del Director General de Centres Docents de 28 d’abril de 1999, en aplicació
de la normativa citada, amb la finalitat de
disminuir el nombre d’unitats concertades
al centre que es relaciona a l’annex d’aquesta Resolució, motivat pel no funcionament
segons es desprèn de les dades de preinscripció.

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 1999,
per la qual s’aprova la disminució del nombre d’unitats concertades del centre docent
privat Anoia, d’Igualada.
Per Resolució de 19 de febrer de 1998
(DOGC núm. 2600, de 17.3.1998), es va
aprovar la renovació per 4 anys, del concert educatiu del centre docent privat Anoia, d’Igualada, d’educació secundària obligatòria, per a 6 unitats.
El Decret 56/1993, de 23 de febrer, sobre concerts educatius estableix, a l’article
30.1 la possibilitat de modificar els concerts
educatius subscrits amb els centres docents
privats bé per la disminució del nombre
d’unitats o grups autoritzats o en funcionament, bé perquè el centre no assoleix la
relació mitjana alumnes/professor per unitat escolar concertada.
L’article 30.4 de l’esmentat Decret estableix la possibilitat de reduir d’ofici, amb
audiència prèvia de l’interessat, les unitats
o grups concertats.
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—1 Aprovar la modificació del concert
educatiu, per disminució d’unitats concertades en el nivell d’educació secundària
obligatòria, motivada pel no funcionament
al centre docent privat Anoia, d’Igualada,
d’acord amb les condicions que s’especifiquen a l’annex d’aquesta Resolució.
—2 La delegació territorial corresponent
del Departament d’Ensenyament comunicarà al titular del centre les circumstàncies
necessàries per a la formalització de la
modificació del concert corresponent.
—3 Aquesta disminució tindrà efectes a
partir de l’inici del curs escolar 1999/2000
i s’inscriurà al Registre de centres docents.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva
publicació al DOGC, de conformitat 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 recurs de reposició, previ al recurs
contenciós administratiu, davant l’òrgan que
va dictar l’acte, en el termini d’un mes a
comptar de l’endemà de la seva publicació
al DOGC, segons el que disposen 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, modificada per la Llei 4/
1999, de 13 de gener, o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.
Barcelona, 13 de setembre de 1999
Josep Xavier Hernández i Moreno
Conseller d’Ensenyament

ANNEX
Comarca: Anoia.
Codi: 08056432.
Denominació: Anoia.
Municipi: Igualada.
Delegació territorial: Baix Llobregat.
Nivell educatiu: educació secundària obligatòria.
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Concert resultant:
1 unitat de primer curs de primer cicle.
2 unitats de segon curs de primer cicle.
2 unitats de tercer curs de segon cicle.
1 unitat de quart curs de segon cicle.
(99.252.083)

RESOLUCIÓ de 20 de setembre de 1999,
per la qual es convoca el procés selectiu de
nou accés per cobrir amb contracte laboral
indefinit 59 llocs de treball del Departament
d’Ensenyament (núm. de registre de la convocatòria L005/98).
Atès l’Acord de Govern de la Generalitat
de 15 de desembre de 1998, d’aprovació
de l’oferta d’ocupació pública parcial per a
l’any 1998 de 297 places per a personal
laboral indefinit, publicat al DOGC mitjançant Resolució de 17 de desembre de 1998
(DOGC núm. 2795, de 29.12.1998);
Atès el que estableix el 4t Conveni collectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya;
Atesa la relació de llocs de treball de personal laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya;
En ús de les competències que m’han
estat atribuïdes, i d’acord amb el que estableix l’article 80 de la Llei 13/1989, de 14 de
desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat,

Resolc:
—1 Convocar el procés selectiu de nou
accés per cobrir amb contracte laboral indefinit 59 llocs de treball del Departament
d’Ensenyament, d’acord amb les bases que
figuren a l’annex 1 d’aquesta Resolució.
—2 Els llocs de treball objecte d’aquesta
convocatòria, així com les característiques
i el seu contingut funcional, són els que es
detallen a l’annex 2 d’aquesta Resolució.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix
la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs potestatiu de reposició davant el secretari general
del Departament d’Ensenyament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la
seva publicació al DOGC, o directament un
recurs contenciós administratiu davant la
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveuen 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, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener, i l’article 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa; o qualsevol altre
recurs que considerin convenient per a la
defensa dels seus interessos.
Barcelona, 20 de setembre de 1999
Marià Morera i Goberna
Secretari general

ANNEX 1
Bases de la convocatòria
—1 Objecte de la convocatòria
Aquesta convocatòria té per objecte establir el procés selectiu de nou accés per
cobrir amb contracte laboral indefinit els
llocs de treball de les categories que es
detallen a l’annex 2 de la Resolució de
convocatòria.
—2 Reserva de places per a persones disminuïdes
2.1 Per tal de fer efectiva la integració
laboral per a les persones que tinguin reconeguda la condició legal de disminuït i, de
conformitat amb el que estableix la normativa vigent, es reserven 2 llocs de treball dels
convocats, un de la categoria D2, oficial de
3a manteniment, (referència OFI-114) i un
de la categoria E, netejador/a (referència
NET-115), per a les persones que tinguin reconeguda la condició legal de disminuït i
reuneixin les condicions establertes per al
desenvolupament de les funcions dels llocs.
2.2 Les persones que s’acullin a la reserva tindran preferència sobre la resta dels
aspirants per cobrir les places reservades en
els termes previstos al punt 2.1 anterior,
sempre i quan reuneixin les condicions establertes per al desenvolupament de les funcions dels llocs i superin el procés selectiu.
2.3 En el supòsit que les places reservades als aspirants que acreditin la condició legal de disminuït restin sense cobrir,
s’acumularan a la resta de places de la
categoria laboral corresponent.
—3 Requisits de participació a la convocatòria.
3.1 Requisits generals.
Per prendre part en aquesta convocatòria els aspirants han de complir els requisits
generals següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o la dels
altres estats membres de la Unió Europea o
la dels estats als quals, en virtut de tractats
internacionals subscrits per la Unió Europea
i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la
lliure circulació del treballadors.
També poden ser admesos el cònjuge, els
descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels
nacionals dels altres estats membres de la
Unió Europea o dels estats als quals, en
virtut de tractats internacionals subscrits per
la Unió Europea i ratificats per Espanya, els
sigui aplicable la lliure circulació dels treballadors, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre i quan els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als
descendents, siguin menors de 21 anys o
majors d’aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors, d’acord amb el
que estableixen els articles 2 i 4 del Reial
decret 766/1992, de 26 de juny, sobre l’entrada i permanència en Espanya de nacionals d’estats membres de la Unió Europea
i d’altres estats que han estat part en l’Acord
sobre l’espai econòmic europeu, signat a
Oporto el 2 de maig de 1992 i ratificat per
Espanya el 26 de novembre de 1993, modificat posteriorment pel Reial decret 737/
1995, de 5 de maig.
En qualsevol cas, els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar documentalment la seva nacionalitat.
b) Haver complert 18 anys i no superar
l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
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c) No estar inhabilitat per a l’exercici de
les funcions públiques ni estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de
qualsevol administració pública.
d) Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per a l’exercici de les activitats
pròpies del lloc de treball a cobrir.
e) No tenir contracte laboral indefinit amb
la Generalitat de Catalunya de la categoria
professional a la qual s’opta.
3.2 Requisits específics.
3.2.1 Els participants, en funció de les
categories dels llocs als quals opten, han
de reunir els següents requisits específics:
a) Per a llocs del grup professional B.
Categoria: titulat/ada mitjà/ana, fisioterapeuta.
Estar en possessió del títol de diplomat
en fisioteràpia o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-lo.
Categoria: educador/a de llars d’infants.
Estar en possessió d’alguna de les titulacions següents o estar en condicions d’obtenir-la:
Tècnic especialista en jardins d’infància
de la branca llar.
Tècnic especialista en educador infantil
(mòdul professional III), branca llar/serveis
a la comunitat.
Tècnic superior en educació infantil.
Mestre/a especialista en educació infantil.
Professor d’educació general bàsica especialista en preescolar.
b) Per a llocs del grup professional D.
Categoria: oficial de 1a cuiner/a.
Estar en possessió del títol de graduat en
educació secundària o graduat escolar, o be
del títol de tècnic (formació professional de
grau mig) o tècnic auxiliar (formació professional de primer grau), o equivalent o estar
en condicions d’obtenir-lo.
Categoria: oficial/a de 2a manteniment.
Estar en possessió del títol de graduat en
educació secundària o graduat escolar, o be
del títol de tècnic (formació professional de
grau mig) o tècnic auxiliar (formació professional de primer grau), o equivalent o estar
en condicions d’obtenir-lo.
c) Per a llocs del grup professional E.
Categoria: netejador/a.
Estar en possessió del certificat d’escolaritat o equivalent o estar en condicions
d’obtenir-lo.
Els títols obtinguts a l’estranger hauran
de disposar de la corresponent homologació del Ministeri d’Educació i Cultura.
3.2.2 En el supòsit que els aspirants no
disposin del requisit de titulació establerta a
la base 3.2.1 poden participar si tenen subscrit un contracte laboral temporal amb la
Generalitat de Catalunya i en la categoria a
la qual aspiren, amb vigència a l’entrada en
vigor del 4t Conveni col·lectiu únic d’àmbit
de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que
preveu la seva disposició transitòria segona.
3.3 Coneixement de la llengua catalana.
Els aspirants han d’acreditar estar en possessió dels següents coneixements de llengua catalana:
a) Nivell C o superior de la Junta Permanent de Català o equivalent, per als llocs del
grup professional B (categories laborals de
titulat/ada mitjà/ana , fisioterapeuta i educador/a de llar d’infants).
b) Nivell B o superior de la Junta Permanent de Català o equivalent, per als llocs dels
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grups professionals D i E (categories laborals d’oficial de 1a, cuiner/a; oficial de 2a,
manteniment i netejador/a).
En el cas de no poder acreditar documentalment la possessió de l’esmentat nivell,
l’òrgan tècnic de selecció avaluarà els coneixements de l’aspirant en relació amb la
categoria dels llocs a cobrir, mitjançant la
realització d’una prova oral i escrita de caràcter obligatori i eliminatori. Restaran
exempts de la realització d’aquesta prova
els aspirants que en la data i lloc de realització de la prova, abans de l’hora assenyalada per al seu inici, aportin davant l’òrgan
tècnic de selecció documentació suficient
acreditativa d’estar en possessió de coneixements de llengua catalana del nivell requerit.
3.4 Carnet de manipulador d’aliments.
Els aspirants a les categories d’oficial 1a
cuiner/a i de netejador/a hauran d’acreditar
dins el termini d’acreditació de les condicions dels aspirants proposats, previst a la
base 9, que estan en possessió del carnet
de manipulador d’aliments, en vigor.
3.5 Per poder prendre part en aquesta
convocatòria els aspirants han de complir
els requisits establerts a les bases 3.1 i 3.2
en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds i continuar complint
fins a la formalització del contracte.
El requisit establert a la base 3.4 s’ha de
complir en la data establerta en la base per
a l’acreditació documental i continuar mantenint el carnet en vigor fins a la formalització del contracte, amb les actualitzacions
posteriors necessàries per mantenir-lo sempre en vigor.
—4 Sol·licituds
4.1 Les sol·licituds per prendre part en
aquesta convocatòria s’han d’adreçar al secretari general del Departament d’Ensenyament i s’han de formalitzar en model normalitzat, el qual es trobarà a disposició dels
interessats a les adreces relacionades a la
base 4.2 i també podrà ser impresa a través
de la pàgina d’internet del Departament d’Ensenyament http://www.gencat.es/ense.
Aquesta sol·licitud, que en cada cas tindrà assignat un número de referència identificatiu que serà diferent en cada una
d’elles, s’haurà d’emplenar segons les instruccions que figuren a la base 4.5 i al dors
de la pròpia instància i haurà de ser necessàriament un exemplar original (amb dos
fulls autocopiatius) o bé un joc de tres còpies impreses a través d’internet, de manera que no se’n podran fer fotocòpies, ja que
cada sol·licitud ha de tenir un número de
referència diferenciat.
4.2 Les sol·licituds estan a disposició
dels interessats i es poden presentar al
Registre general del Departament d’Ensenyament o al de les seves Delegacions Territorials a les adreces següents:
Departament d’Ensenyament (serveis
centrals), Via Augusta, 202-226, 08021
Barcelona.
Delegació Territorial de Barcelona I (ciutat), av. Paral·lel, 71-73, 08004 Barcelona.
Delegació Territorial de Barcelona II (comarques), c. Casp, 15, 08010 Barcelona.
Delegació Territorial del Baix LlobregatAnoia, c. Laureà Miró, 328-330, 08980 Sant
Feliu de Llobregat.
Delegació Territorial del Vallès Occiden-

tal, c. Marquès de Comillas, 67-71, 08202
Sabadell.
Delegació Territorial de Girona, c. Ultònia,
13, 17002 Girona.
Delegació Territorial de Lleida, passatge
de Pompeu, 4, 25006 Lleida.
Delegació Territorial de Tarragona, c. Sant
Francesc, 7, 43003 Tarragona.
Igualment es poden presentar als registres
i pels mitjans que estableix l’article 38.4 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
4.3 Els aspirants podran participar en la
convocatòria per més d’una categoria laboral. En el cas de participar per categories
laborals de diferents grups professionals,
s’hauran de formalitzar i presentar tantes
sol·licituds com grups als quals s’opta. En
el cas de participar per categories laborals
del mateix grup professional, podran fer-ho
en una única sol·licitud.
4.4 El termini de presentació de les
sol·licituds és de 20 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació
d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
4.5 Per emplenar la sol·licitud els aspirants hauran de tenir en compte les següents instruccions:
a) A l’apartat “Lloc/s al/s qual/s sol·licita
ser admès/esa”, s’indicarà el codi i denominació de la categoria laboral a la qual
s’opta.
En tot cas, caldrà tenir en compte que
els aspirants que optin per categories de
diferent grup professional hauran d’emplenar tantes sol·licituds com grups als quals
desitgen participar.
b) A l’apartat “Altres dades de la convocatòria” s’hi farà constar:
Al requadre A, si escau, que l’aspirant és
exempt del pagament de la taxa requerida,
d’acord amb el que preveu la base 4.9.
A l’apartat B, si és el cas, que l’aspirant
s’acull a la disposició transitòria segona del
4t Conveni col·lectiu únic d’àmbit de
Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.
A l’apartat C, si és el cas, la circumstància de ser cònjuge, o descendent, o descendent del cònjuge, de ciutadans espanyols i dels nacionals d’altres estats
membres de la Unió Europea o dels estats
als quals els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret, menor de
21 anys o major d’aquesta edat que visqui
a càrrec dels seus progenitors.
c) A l’apartat “Dades personals” s’especificaran totes les sol·licitades.
Com a número d’identificació personal
s’indicarà el del document nacional d’identitat o el corresponent al document oficial
acreditatiu de la personalitat en el país d’origen en el cas de no ser espanyol.
En el cas de discapacitat igual o superior
al 33%, es farà constar en el lloc corresponent i, s’indicarà, si s’escau, l’opció a la
reserva, el tipus d’adaptació que es requereix per a la realització de les proves i el
motiu o motius d’aquesta. Als efectes de les
adaptacions, s’indicaran els codis que figuren al revers de la sol·licitud.
d) A l’apartat “Formació” s’indicarà el títol acadèmic oficial que s’al·lega per par2106

ticipar a la convocatòria, d’acord amb que
preveu la base 3.2.
A “Altra formació”, els aspirants que ho
requereixin faran constar la possessió del
carnet de manipulador amb constància de
la data de l’actual vigència.
Així mateix, s’indicarà el nivell de coneixements de llengua catalana que es posseeix, d’acord amb els certificats de coneixements establerts per la Junta Permanent de
Català o els declarats equivalents a aquesta. En tot cas, per restar exempt de la prova de coneixements de llengua catalana que
estableix la base 3.3 serà indispensable
l’acreditació documental de la possessió del
nivell de coneixements requerit.
e) A l’apartat “Experiència professional” es
farà constar la que es posseeixi, si és el cas,
sens perjudici que per a la seva valoració cal
atenir-se al que estableix la base 7.2.3.
f) A l’apartat “Justificació d’ingrés dels
drets d’inscripció” no cal consignar-hi res
perquè ja durà les dades consignades. A
tenir en compte a l’hora de recollir la instància, que aquesta dugui imprès l’import
de la taxa corresponent al grup al qual es
vol concursar.
g) És imprescindible que la sol·licitud sigui signada per l’aspirant.
h) La sol·licitud s’adreçarà al secretari general del Departament d’Ensenyament, Via
Augusta, 202-226, 08021 Barcelona.
4.6 Als efectes d’admissió dels participants es tindran en compte les dades que
aquests facin constar a la sol·licitud, essent
responsabilitat seva la veracitat de les dades.
4.7 Juntament amb la sol·licitud, i dins
el termini establert a l’apartat anterior, els
aspirants han d’aportar:
a) Fotocòpia del document nacional
d’identitat o, en el cas de no ser espanyol,
del document oficial acreditatiu de la personalitat i la nacionalitat, en ambdós casos
en vigor.
b) Fotocòpia de la documentació acreditativa d’estar en possessió, si és el cas, de
coneixements de llengua catalana del nivell
exigit a la base 3.3.
c) Certificat, expedit dins el termini de
presentació de sol·licituds i en la corresponent Oficina de Treball de la Generalitat
(OTG) del Departament de Treball o, si s’escau, de l’INEM (Instituto Nacional de Empleo) als efectes de restar exempt de l’abonament de la taxa d’inscripció que preveu
la base 4.9, en el supòsit que l’aspirant es
trobi en situació d’atur i no percebi cap
prestació econòmica. Les persones jubilades, que també resten exempts de l’abonament de la taxa, hauran de d’acreditar documentalment aquesta situació.
4.8 Els aspirants discapacitats que tinguin reconeguda la condició legal de disminuït/ïda i s’acullin a les places reservades establertes a la base 2, han de
presentar, juntament amb la instància o, en
tot cas, abans de l’inici de la primera prova, el certificat del pertinent equip multiprofessional de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), que acrediti
la compatibilitat per a l’exercici de les tasques i les funcions del lloc a cobrir i determini, si s’escau, les adaptacions que l’aspirant necessiti per a la realització de les
proves i, en el cas de superar-les, en el lloc
de treball.
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Als efectes de l’obtenció del certificat anterior, els interessats s’han de dirigir als
centres següents:
Demarcació de Barcelona: EVO-Laboral,
av. Paral·lel, 145, 08004 Barcelona, telèfon 93.425.22.44, fax 93.425.39.06.
Demarcació de Girona: c. Emili Grahit, 2,
17002 Girona, telèfon 972.21.70.12, fax
972.20.71.25.
Demarcació de Lleida: av. del Segre, 5,
25007 Lleida, telèfon 973.24.41.00, fax
973.23. 98.21.
Demarcació de Tarragona: av. d’And o r r a , 9 , 4 3 0 0 2 Ta r r a g o n a , t e l è f o n
977.21.34.71, fax 977.22.13.39.
4.9 D’acord amb el que preveu la normativa vigent en matèria de taxes i preus
públics de la Generalitat de Catalunya, per
prendre part en la convocatòria els aspirants
han d’abonar la taxa corresponent al grup
de la categoria laboral dels llocs que solliciten:
Grup B: 5.500 pessetes (33.06 euros).
Grup D: 3.000 pessetes (18.03 euros).
Grup E: 2.500 pessetes (15.03 euros).
Els aspirants que sol·licitin llocs de treball de categories laborals de diferents grups
professionals han d’abonar les taxes especificades per a cadascun dels grups.
El pagament de la taxa s’ha d’efectuar en
qualsevol de les oficines de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona-La Caixa que,
mitjançant la transacció ALLIC704, validarà
mecànicament l’imprès de sol·licitud, i estamparà el segell de l’entitat, que haurà de
figurar en aquest imprès per tal d’acreditar
l’abonament.
El pagament es podrà efectuar indistintament amb anterioritat o posterioritat a la presentació de la sol·licitud, sempre que s’estigui dins el termini establert a la base 4.4.
La manca de justificació de pagament determinarà l’exclusió de l’aspirant.
En cap cas el pagament a l’entitat bancària substituirà el tràmit de presentació de
la sol·licitud davant l’Administració, dins el
termini i en la forma prevista a la base 4
d’aquesta convocatòria.
Resten exempts de realitzar el pagament
de la taxa els aspirants que acreditin documentalment, dins el termini de presentació
de sol·licituds, que es troben en situació
d’atur i no perceben cap prestació econòmica, així com els que estan jubilats.
Els aspirants que, d’acord amb el que prevegi la resolució definitiva a què fa referència la base 5.3 siguin declarats exclosos,
podran sol·licitar el retorn de la taxa que
hagin satisfet per a la seva inscripció en la
convocatòria.
—5 Admissió dels aspirants
5.1 Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, i dins del termini màxim
d’un mes, l’òrgan tècnic de selecció dictarà
resolució per la qual aprovarà la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a la
convocatòria, amb detall dels motius d’exclusió, així com la relació d’aspirants que han
de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana que estableix la base 3.3.
Aquesta resolució s’exposarà al tauler d’anuncis en les unitats del Departament d’Ensenyament que consten a la base 4.2.
5.2 Els aspirants disposaran d’un termini de 10 dies, comptats a partir del següent
de la publicació de la resolució esmentada,

per presentar possibles reclamacions adreçades a esmenar els defectes que s’hagin
pogut produir en la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos, o per adjuntar la
documentació requerida, d’acord amb el
que preveu la base 4.7.
En el cas que els aspirants exclosos no
esmenin dins d’aquest termini els defectes
a ells imputables, o no adjuntin la documentació preceptiva que hagi motivat la
seva exclusió, es considerarà que desisteixen de la seva sol·licitud.
5.3 Una vegada transcorreguts 15 dies
des de l’expiració del termini previst a la
base 5.2, i realitzada, en el seu cas, la prova de llengua catalana als aspirants que no
hagin acreditat documentalment la possessió del nivell de coneixements requerit, l’òrgan tècnic de selecció dictarà resolució per
la qual aprovarà la llista definitiva d’aspirants
admesos i exclosos. Aquesta resolució, que
s’exposarà als taulers d’anuncis de les unitats del Departament d’Ensenyament que
consten a la base 4.2, indicarà la data, l’hora i el lloc de realització de la prova establerta a la base 7.1.1 i de l’ordre d’actuació
dels aspirants.
5.4 D’acord amb el que disposa l’article
59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener,
amb la publicació de les resolucions i les llistes en els taulers d’anuncis, es considerarà
realitzada l’oportuna notificació als interessats i s’iniciaran els terminis a efectes de
possibles reclamacions o recursos.
5.5 Els errors materials de fet i aritmètics es poden esmenar en qualsevol moment.
—6 Òrgan tècnic de selecció
6.1 L’òrgan tècnic de selecció el componen els membres següents:
Titulars
Presidenta: M. Luz Rangel Ramon, cap
del Servei de Personal.
Secretària: Maria Goretti Mas Conde, cap
del Negociat de Provisió de Llocs de Treball.
Vocal: Carmen Pilar de los Mártires Horas, cap de la Secció d’Afers Laborals.
Vocal representant de la Direcció General
de la Funció Pública: Àngels Calvo i Pagès.
Vocal representant dels treballadors: Esperança Pallás i Foyo.
Suplents
President: Joaquim Dorda Ventura, responsable tècnic de les Relacions Sindicals.
Secretària: Joana Augé Hien, cap de la
Secció de Personal d’Administració i Serveis.
Vocal: Francisco Serra Rodríguez, tècnic
superior de la Subdirecció General d’Assessoria Jurídica.
Vocal representant de la Direcció General
de la Funció Pública: Carlos Silla i Solórzano.
Vocal representant dels treballadors: Ángela Rodríguez i Albertos.
6.2 L’òrgan tècnic de selecció pot acordar, si així ho creu convenient, la incorporació d’assessors especialistes, amb veu però
sense vot, perquè col·laborin amb els seus
membres en la valoració dels aspirants.
6.3 Els membres de l’òrgan tècnic hauran d’abstenir-se, notificant-ho a l’òrgan
convocant, quan es trobin en alguna de les
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circumstàncies previstes a l’article 28.2 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
o quan hagin impartit cursos o treballs per
a la preparació d’aspirants a proves selectives els dos anys anteriors a la publicació
de la convocatòria.
Igualment els aspirants podran recusar els
membres de l’òrgan tècnic quan concorrin
les circumstàncies previstes.
6.4 L’òrgan tècnic de selecció adoptarà les mesures necessàries per tal que els
aspirants discapacitats gaudeixin d’igualtat
d’oportunitats per a la realització de les
proves que la resta dels aspirants. En aquest
sentit, i d’acord amb el que preveu l’article
6.2 del Decret 66/1999, de 9 de març sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat, l’òrgan tècnic de
selecció decidirà sobre les peticions d’adaptacions que s’efectuïn i tindran en consideració que no comportin despesa excessiva.
Amb aquesta finalitat podrà demanar un
informe sobre la sol·licitud d’adaptació als
equips de valoració multiprofessional.
6.5 El procediment d’actuació de l’òrgan
tècnic de selecció s’ajustarà en tot cas al que
disposa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat, i la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
6.6 L’òrgan tècnic de selecció pot requerir als aspirants l’acreditació dels aspectes necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin
pogut incórrer, podent ser exclosos motivadament de la convocatòria en qualsevol
moment quan no compleixin els requisits.
Així mateix, en qualsevol moment l’òrgan
tècnic de selecció pot requerir als aspirants
l’acreditació de la seva personalitat mitjançant la presentació de qualsevol document
oficial identificatiu.
6.7 L’òrgan tècnic de selecció té la categoria segona d’acord amb l’establert a la
normativa vigent sobre regulació i actualització d’indemnitzacions per raó de serveis
a la Generalitat de Catalunya.
—7 Procediment de selecció
La selecció dels aspirants es realitzarà
mitjançant el sistema de concurs-oposició,
d’acord amb el següent:
7.1 Primera fase: oposició
7.1.1 Es realitzarà una prova de caràcter eliminatori de coneixements específics
que versarà sobre aspectes directament
relacionats amb les funcions de les categories laborals dels llocs de treball objecte de
convocatòria, d’acord amb el següent:
a) Categories laborals
Titulat/ada mitjà/ana, fisioterapeuta.
Titulat/ada mitjà/ana, educador/a de llars
d’infants.
La prova constarà de dos exercicis
Primer exercici: consistirà a respondre
tres preguntes sobre qüestions relacionades
amb el contingut funcional que s’indica a
l’annex 2 per a cadascuna d’aquestes categories laborals.
L’òrgan tècnic de selecció fixarà el temps
per a realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts.
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La qualificació d’aquest exercici serà de
0 a 25 punts.
Segon exercici: consistirà en la resolució
d’un supòsit pràctic plantejat per l’òrgan
tècnic de selecció relacionat amb les funcions de cadascuna de les categories laborals indicades.
L’òrgan tècnic de selecció fixarà el temps
per a realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora i 30 minuts.
La qualificació d’aquest exercici serà de
0 a 25 punts.
La qualificació de la prova serà de 0 a 50
punts i la puntuació mínima per a superarla de 25 punts.
Per a la valoració d’aquesta prova es tindran en compte els coneixements acreditats per l’aspirant, així com la capacitat
d’anàlisi i resolució dels exercicis, com també la sistemàtica i la qualitat d’exposició i la
seva presentació.
b) Categories laborals
Oficial de 1a., cuiner/a.
Netejador/a.
La prova constarà de dos exercicis.
Primer exercici: consistirà a respondre un
qüestionari de 35 preguntes amb respostes
alternatives sobres qüestions relacionades
amb el contingut funcional que s’indica a
l’annex 2 per a cadascuna d’aquestes categories.
L’òrgan tècnic de selecció fixarà el temps
per a realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 1 hora.
La qualificació d’aquest exercici serà de
0 a 17,5 punts.
Segon exercici: consistirà en la resolució
d’un supòsit pràctic plantejat per l’òrgan
tècnic de selecció relacionat amb les funcions de cadascuna de les categories laborals indicades.
L’òrgan tècnic de selecció fixarà el temps
per a realitzar aquesta prova, que no podrà
ser superior a 1 hora.
La qualificació d’aquest exercici serà de
0 a 17,5 punts.
Per a la valoració d’aquest exercici es tindran en compte els coneixements acreditats per l’aspirant, així com la capacitat
d’anàlisi i resolució del mateix, com també
la sistemàtica i la qualitat d’exposició i la
seva presentació.
La qualificació de la prova serà de 0 a 35
punts i la puntuació mínima per a superarla de 17,5 punts.
7.1.2 Els resultats de la prova i la relació d’aspirants que passen a la segona fase
del procés selectiu establerta a la base 7.2
es faran públics al Departament d’Ensenyament a les unitats indicades a la base 4.2.
7.1.3 Els aspirants que no compareguin
a les proves el dia i hora assenyalats, llevat
dels casos degudament justificats i lliurement apreciats per l’òrgan tècnic de selecció, seran exclosos del procés selectiu i
perdran tots els seus drets en aquesta convocatòria.
7.2 Segona fase: concurs.
En aquesta fase es valoraran els mèrits i
capacitats acreditats pels aspirants, d’acord
amb el següent:
7.2.1.a) Les titulacions acadèmiques que
siguin rellevants per al desenvolupament
dels llocs de treball de la categoria a cobrir
es valoraran:
Fins a 10 punts per a les categories laborals del grup B

Fins a 13 punts per a les categories laborals dels grups D i E.
No es valoren els títols exigits com a requisit per participar en la convocatòria, com
tampoc les titulacions acadèmiques de nivell inferior que siguin necessàries per assolir-ne altres de superiors que hagin estat
al·legades, ni quan s’haurà participat
d’acord amb la base 3.2.2.
7.2.1.b) Els cursos de formació i perfeccionament que versin sobre matèries directament relacionades amb les funcions pròpies de la categoria laboral dels llocs de
treball a cobrir es valoraran, en funció de la
seva durada, dificultat, programa i existència de proves qualificadores, d’acord amb
el següent:
Fins a 10 punts per a les categories laborals del grup B.
Fins a 13 punts per a les categories laborals dels grups D i E.
7.2.1.c) L’experiència professional obtinguda en llocs d’igual o similar categoria a la
dels llocs convocats i el grau de similitud
entre el contingut tècnic dels llocs ocupats
anteriorment i els llocs oferts es valorarà:
Fins a 25 punts per a les categories laborals del grup B.
Fins a 32,5 punts per a les categories laborals dels grups D i E.
7.2.1.d) Els coneixements de la llengua
catalana de nivell superior a l’exigit com a
requisit d’accés es valoraran:
Fins a 5 punts per a les categories laborals del grup B.
Fins a 6,5 punts per a les categories laborals dels grups D i E.
7.2.2 Els mèrits i capacitats al·legats
pels aspirants s’hauran d’acreditar documentalment davant el Departament d’Ensenyament en el lloc o llocs que oportunament
s’assenyalarà, dins del termini de 10 dies a
comptar de l’endemà de la publicació de les
qualificacions de la prova establerta a la
base 7.1 i només es tindran en compte els
obtinguts fins a la data de publicació de la
convocatòria.
7.2.3 Per a la valoració dels mèrits establerts a les bases 7.2.1.a), b) i d) serà indispensable aportar la documentació corresponent de l’òrgan competent que els justifiqui.
Per acreditar els mèrits i capacitats referits a la base 7.2.1.c) cal adjuntar una certificació de l’òrgan competent en matèria de
personal, si es tracta d’experiència acreditada a l’administració pública, on consti la
vinculació, la categoria laboral, el grup professional, els llocs ocupats, les funcions desenvolupades i els temps de prestació, amb
referència a la data de publicació d’aquesta
convocatòria.
En el cas d’experiència professional adquirida fora de l’administració pública, caldrà acreditar igualment la categoria professional, les funcions desenvolupades i el
període de prestació, adjuntant la corresponent documentació justificativa (contractes de treball, fulls de salari, certificacions,
informe de vida laboral, llicència fiscal...).
7.3 El resultat de la valoració de la prova i de la fase de concurs es faran públiques a les unitats del Departament d’Ensenyament indicades a la base 4.2, amb
especificació del règim d’impugnacions i de
possibles al·legacions que procedeixi.
7.4 La puntuació final dels aspirants en
el procés selectiu es determinarà sumant els
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punts obtinguts en la fase d’oposició i en la
fase de concurs. Aquesta puntuació, que
determinarà l’ordre dels aspirants, es farà
pública per l’òrgan tècnic de selecció en les
unitats esmentades a la base 4.2
En cas d’empat entre els aspirants en la
puntuació final, es resoldrà d’acord amb el
criteri de major puntuació obtinguda en la
fase d’oposició, si persisteix l’empat, s’aplicarà el criteri de major puntuació obtinguda
a l’apartat d’experiència professional i en
tercer lloc el criteri de major puntuació obtinguda en l’apartat de formació i perfeccionament.
7.5 D’acord amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost; la
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística; el Decret legislatiu 1/1997, de 31
d’octubre, i de conformitat amb el previst al
Decret 389/1996, de 2 de desembre, pel
qual es regula l’accés dels ciutadans dels
estats membres de la Unió Europea a la
funció pública de l’Administració de la Generalitat, els aspirants al llarg del procés
selectiu han de demostrar que estan degudament capacitats en el coneixement de les
dues llengües oficials de Catalunya.
—8 Aspirants proposats
8.1 L’òrgan tècnic de selecció farà pública en les unitats esmentades a la base
4.2 la relació dels aspirants proposats,
d’acord amb l’ordre de puntuació obtingut
en el procés de selecció, de conformitat amb
l’establert a la base 7.4. En cap cas, el
nombre d’aspirants proposats podrà excedir al nombre de places convocades, essent
nul·la de ple dret qualsevol proposta que ho
contravingui.
8.2 Els aspirants que siguin proposats
per cobrir llocs de més d’una categoria laboral de les convocades, hauran d’optar per
a una d’elles, renunciant a ser contractats
per les altres.
—9 Acreditació de les condicions dels aspirants proposats
9.1 Amb caràcter previ a l’assignació
dels llocs de treball i a la formalització dels
contractes corresponents i, en el termini
màxim de 20 dies hàbils des que es faci
pública la llista d’aspirants proposats,
aquests hauran de justificar els requisits i
les condicions exigits en la convocatòria,
mitjançant la presentació, davant el Servei
de Personal del Departament d’Ensenyament, dels documents següents:
a) Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola ni la dels altres estats
membres de la Unió Europea ni la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure
circulació de treballadors, i es trobin inclosos en algun dels supòsits previstos al segon paràgraf de la base 3.1.a), han de presentar la corresponent documentació
expedida per les autoritats competents que
acrediti:
El vincle de parentiu amb el nacional d’un
estat membre de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure
circulació de treballadors.
Pel que fa als descendents majors de vinti-un anys, el fet de viure a càrrec del naci-
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onal d’un estat membre de la Unió Europea
o dels estats als quals, en virtut de tractats
internacionals subscrits per la Unió Europea
i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la
lliure circulació de treballadors.
A més, han de presentar una declaració
jurada o promesa efectuada pel nacional de
l’estat membre de la Unió Europea o dels
estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i
ratificats per Espanya, els sigui aplicable la
lliure circulació de treballadors, en la qual
manifesti fefaentment que no està separat
de dret del seu cònjuge.
Tota la documentació que es presenti en
llengua estrangera ha d’anar acompanyada
de la corresponent traducció jurada.
b) Fotocòpia confrontada de la titulació
acadèmica oficial establerta per a cada categoria, d’acord amb el que preveuen les
bases 3.1 i 3.2, llevat que aquesta documentació ja consti en l’expedient de la convocatòria.
Si la titulació acadèmica ha estat obtinguda a l’estranger, caldrà adjuntar-hi la corresponent homologació del Ministeri d’Educació i Cultura.
c) Fotocòpia confrontada del carnet de
Manipulador d’aliments en vigor, en aquells
casos previstos a la base 3.4.
d) Declaració de no estar inhabilitat per a
l’exercici de les funcions públiques ni estar
separat, mitjançant expedient disciplinari, del
servei de qualsevol administració pública.
Els aspirants que no tinguin la nacionalitat
espanyola hauran d’acreditar que no es troben sotmesos a cap sanció disciplinària o
condemna penal que impossibiliti, en el seu
estat d’origen, l’accés a la funció pública.
e) Certificat mèdic oficial, acreditatiu de
no patir cap malaltia ni defecte físic o psíquic que impossibiliti el desenvolupament de
les tasques pròpies del lloc a cobrir. Aquest
certificat ha d’haver estat lliurat dins els tres
mesos anteriors a la seva presentació.
Els aspirants que tinguin reconeguda la
condició legal de disminuït, hauran d’aportar
un dictàmen expedit per l’equip professional
competent en els termes previstos al Decret
66/1999, de 9 de març, llevat que ja l’hagin
aportat prèviament junt amb la sol·licitud.
f) Declaració de no estar inclòs en cap dels
supòsits d’incompatibilitat previstos en la legislació vigent, o declaració que es sol·licitarà
l’autorització de comptabilitat, o que s’exercirà l’opció que preveu l’article 10 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
9.2 Els aspirants proposats que no presentin la documentació requerida, llevat dels
casos de força major que seran degudament
comprovats per l’autoritat convocant, i els
qui no compleixin les condicions i els requisits exigits, no podran ser contractats i
quedaran anul·lades les seves actuacions,
sens perjudici de la responsabilitat en què
hagin pogut incórrer en cas de falsedat. En
aquest cas, i tenint en compte el que preveu la base 7.4, l’òrgan tècnic de selecció
podrà proposar un nou aspirant que hagi superat el procés de selecció.

els requisits exigits, els aspirants escolliran,
en un acte públic oportunament convocat,
el lloc de treball de la categoria laboral per
la qual han estat proposats, d’acord amb
l’ordre de puntuació obtingut en el procés
selectiu, respectant el dret a escollir en
primer lloc als aspirants que acrediten la
condició legal de disminuït i s’han acollit a
reserva de places indicada a la base 2.
10.2 En el cas que algun candidat sigui
proposat per més d’una categoria laboral,
haurà d’optar a ser contractat per una
d’elles i renunciar a la resta.
10.3 En el cas que realitzada aquesta assignació resulti desert algun lloc de treball
com a conseqüència d’una renúncia o bé per
d’altra causa, l’òrgan tècnic de selecció
podrà proposar, tenint en compte l’ordre de
puntuació, un altre aspirant que hagi superat el procés selectiu i que acrediti els requisits exigits a la convocatòria.
10.4 La proposta dels candidats i dels
llocs de treball assignats es publicarà al
taulell d’anuncis de les unitats establertes a
la base 4.2. Aquesta proposta s’elevarà al
secretari general per tal que resolgui la
convocatòria i es formalitzin els corresponents contractes.

—10 Assignació dels llocs de treball
10.1 Un cop els aspirants proposats
hagin presentat la documentació requerida
a la base 9 i s’hagi verificat que compleixen

Categoria laboral: titulat/ada mitjà/ana, fisioterapeuta.
Grup professional: B-1.
Nombre de places: 11.

—11 Formalització contractual i període de
prova
11.1 De conformitat amb la proposta de
l’òrgan tècnic de selecció, el secretari general procedirà a la resolució de la convocatòria i a la formalització per escrit dels
corresponents contractes.
11.2 Formalitzat l’esmentat contracte,
caldrà superar el termini de prova que en
cada cas estableix l’article 20.6 del 4t Conveni col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del
personal laboral de la Generalitat de
Catalunya.
Així mateix, als treballadors que anteriorment i sense solució de continuïtat hagin
ocupat llocs de treball de les mateixes característiques per mitjà de contracte temporal, se’ls computarà el temps treballat a
efectes del compliment de l’esmentat període de prova.
—12 Règim d’impugnacions i al·legacions
12.1 Contra els actes de tràmit de l’òrgan tècnic de selecció que decideixin directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar
en el procés selectiu, produeixin indefensió
o perjudici irreparable a drets o interessos
legítims, els interessats poden interposar recurs d’alçada davant el secretari general del
Departament d’Ensenyament, en el termini
d’un mes a comptar de l’endemà de la seva
publicació als taulers d’anuncis de les unitats indicades en la base 4.2.
12.2 Contra els actes de tràmit de l’òrgan tècnic de selecció no inclosos en el punt
anterior, els aspirants, al llarg del procés
selectiu, podran formular totes les allegacions que considerin pertinents en el
moment de fer-se pública la puntuació final
del procés selectiu.
ANNEX 2
Relació de llocs objecte de la convocatòria
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Jornada: normal.
Horari: normal.
Codi de referència: FIS-111.
Contingut funcional:
Valorar el tipus i el grau d’especificitat de
les necessitats educatives dels alumnes
amb disminucions motores. Elaborar i dur a
terme el programa de recuperació i/o habilitació física específica i individual que necessitin els alumnes esmentats a fi d’aconseguir el màxim desenvolupament de les
seves possibilitats motores per millorar la
qualitat de vida i gaudir d’un aprenentatge
més normalitzat. Informar el mestre tutor
sobre tots aquests aspectes que es trobin
en el programa individual de recuperació i/
o habilitació física que dugui a terme amb
els alumnes. Establir criteris d’observació i
valoració del procés de recuperació de
l’alumne, juntament amb el mestre i la família en el disseny de situacions, fora del
context de la sessió individual, en les quals
l’alumne hagi d’utilitzar les habilitats motores que es tracten d’instaurar o millorar en
les sessions específiques de fisioteràpia.
DT Barcelona I (ciutat)
Centre de treball: Ed. especial Sant Joan de
la Creu.
Localitat: Barcelona.
DT Barcelona II (comarques)
Centre de treball: Ed. Especial Estel.
Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Centre de treball: Ed. Especial l’Horitzó.
Localitat: Pineda de Mar.
Centre de treball: CEIP Montseny.
Localitat: Vic.
Centre de treball: Ed. especial El Margalló.
Localitat: Vilanova i la Geltrú.
DT Barcelona Baix Llobregat (Anoia)
Centre de treball: Ed. especial Verge del
Ponterró.
Localitat: Martorell.
DT Girona
Centre de treball: Ed. especial Palau.
Localitat: Girona.
Centre de treball: Ed. especial Els Àngels.
Localitat: Palamós.
DT Lleida
Centre de treball: Institució Esperança.
Localitat: Lleida.
Centre de treball: Ed. especial Siloe.
Localitat: Mollerussa.
DT Tarragona
Centre de treball: Ed. especial Garbí.
Localitat: el Vendrell.
Categoria laboral: titulat/ada mitjà/ana, educador/a de llars d’infants.
Grup professional: B-2.
Nombre de places: 21.
Jornada: normal.
Horari: especial.
Codi de referència: EDL-112.
Contingut funcional:
És l’educador/a que realitza el seu treball
educatiu amb els infants en el primer cicle
de l’educació infantil. Atén directament els
nens en el seu desenvolupament de la personalitat individual i social, tant en el camp
físic com psíquic i en la seva neteja personal, vestit, alimentació, així com la vigilància i custòdia en el cas de sortides programades pel centre.

Full de disposicions i actes administratius

Forma part de l’equip educatiu participant
en l’elaboració, execució i avaluació dels
programes de formació, individuals i collectius, que s’estableixin en el pla general
de funcionament del centre.
Manté una relació periòdica amb els familiars dels infants proporcionant-los orientació i suport, així com amb altres professionals i serveis educatius relacionats amb
l’educació i el desenvolupament del nen.
Supervisa també el personal en pràctiques
adscrit a l’aula.
DT Barcelona I (ciutat)
Centre de treball: Llar infants El vuit.
Localitat: Barcelona.
Centre de treball: Llar infants El vuit.
Localitat: Barcelona.
DT Barcelona II (comarques)
Centre de treball: Llar infants M. de Déu del
Pilar.
Localitat: Badalona.
Centre de treball: Llar infants Pinotxo.
Localitat: Badalona.
Centre de treball: Llar infants El Tren.
Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Centre de treball: Llar infants El Tren.
Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Centre de treball: Llar infants La Florida.
Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
DT Barcelona Baix Llobregat (Anoia)
Centre de treball: Llar infants J. Pallach.
Localitat: Gavà.
Centre de treball: Llar infants J. Pallach.
Localitat: Gavà.
Centre de treball: Llar infants R. Terrades.
Localitat: Gavà.
Centre de treball: Llar infants R Terrades.
Localitat: Gavà.
DT Vallès Occidental
Centre de treball: Llar infants La Llavor.
Localitat: Badia del Vallès.
Centre de treball: Llar infants M. de Déu dels
Àngels.
Localitat: Sabadell.
Centre de treball: Llar infants M. de Déu de
Núria.
Localitat: Terrassa.
Centre de treball: Llar infants Patufet.
Localitat: Terrassa.
Centre de treball: Llar infants Patufet.
Localitat: Terrassa.
Centre de treball: Llar infants Patufet.
Localitat: Terrassa.
DT Girona
Centre de treball: Llar infants V. Núria.
Localitat: Ripoll.
DT Lleida
Centre de treball: Llar infants L’Arrel.
Localitat: Cervera.
Centre de treball: Llar infants J. Borras.
Localitat: Lleida.
DT Tarragona
Centre de treball: Llar infants Russinyol.
Localitat: Santa Coloma de Queralt.
Categoria laboral: oficial/a de 1a, cuiner/a.
Grup professional: D-1.
Nombre de places: 1.
Jornada: normal.
Horari: especial.
Codi de referència: CUI-113.

Contingut funcional:
És la persona que, amb amplis coneixements del seu ofici i sota les directrius de la
directora de la llar s’encarrega, com a responsable de la cuina, i amb l’ajut del personal adscrit a les seves ordres, de la preparació i condimentació de tots els aliments
servits en la llar.
Tindrà cura dels diferents règims alimentaris que, per prescripció mèdica, s’hagin
d’efectuar als infants i col·laborarà en les
festes i sortides que se celebrin a la llar
preparant menús apropiats.
Es responsabilitzarà de la custòdia, la provisió, l’emmagatzematge i la conservació
dels aliments, així com de la neteja dels
estris de la cuina i del seu paviment.
DT Girona
Centre de treball: Llar infants El Tarlà.
Localitat: Girona.
Categoria laboral: oficial/a de 2a, manteniment
Grup professional: D-2.
Nombre de places: 13, una de les quals reservada per a persones que tinguin reconeguda la condició legal de disminuït.
Jornada: normal.
Horari: especial.
Codi de referència: OFI-114.
Formació específica: treballs de manteniment.
Contingut funcional:
Sota les directrius de la direcció de la llar,
realitza funcions que requereixen una pràctica concreta o coneixements generals d’ofici. Realitza treballs propis de paleta, pintor,
fuster i altres necessaris per al manteniment
de l’edifici i de l’exterior, així mateix realitza
instal·lacions no complexes per al suport de
les activitats educatives programades a la
llar. Té cura dels accessos al centre.
DT Barcelona I (ciutat)
Centre de treball: Llar infants La Gavina.
Localitat: Barcelona.
Centre de treball: Llar infants Cascabell.
Localitat: Barcelona.
DT Barcelona II (comarques)
Centre de treball: Llar infants La Florida.
Localitat: l’Hospitalet de Llobregat.
Centre de treball: Llar infants El Garbí.
Localitat: Sant Adrià de Besòs.
Centre de treball: Llar infants Drac.
Localitat: Vilanova i la Geltrú.
Centre de treball: Llar infants Gavot.
Localitat: Vilanova i la Geltrú.
DT Barcelona Baix Llobregat (Anoia)
Centre de treball: Llar infants Dumbo.
Localitat: el Prat de Llobregat.
Centre de treball: Llar infants J. Pallach.
Localitat: Gavà.
Centre de treball: Llar infants R. Terrades.
Localitat: Gavà.
DT Vallès Occidental
Centre de treball: Llar infants La Llavor.
Localitat: Badia del Vallès.
Centre de treball: Llar infants M. de Déu de
Núria.
Localitat: Terrassa.
DT Girona
Centre de treball: Llar infants V. Núria.
Localitat: Ripoll.
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DT Tarragona
Centre de treball: Llar infants Quitxalla.
Localitat: Valls.
Categoria laboral: netejador/a.
Grup professional: E.
Nombre de places: 13, una de les quals reservada per a persones que tinguin reconeguda la condició legal de disminuït.
Jornada: normal.
Horari: especial.
Codi de referència: NET-115.
Contingut funcional:
És aquell personal de serveis auxiliars
que, sota les directrius de la direcció de la
llar o del cuiner/a, dintre del model funcional i educatiu de la llar, realitza tasques de
menjador/repartidor i bugaderia i llenceria;
i s’encarrega de la neteja de totes les dependències de la llar, així com de la maquinària i estris de cuina. Dóna suport a les
activitats quotidianes de la llar i ocasionalment col·labora a péixer els infants.
DT Barcelona I (ciutat)
Centre de treball: Llar infants Cascabell.
Localitat: Barcelona.
DT Barcelona II (comarques)
Centre de treball: Llar infants M. de Déu del
Pilar.
Localitat: Badalona.
Centre de treball: Llar infants Picarol.
Localitat: Manresa.
Centre de treball: Llar infants Picarol.
Localitat: Manresa.
Centre de treball: Llar Infants L’Esquitx.
Localitat: Sallent.
DT Barcelona Baix Llobregat (Anoia)
Centre de treball: Llar infants Dumbo.
Localitat: el Prat de Llobregat.
Centre de treball: Llar infants El Sucre.
Localitat: Esplugues de Llobregat.
Centre de treball: Llar infants R. Terrades.
Localitat: Gavà.
Centre de treball: Llar infants Bambi.
Localitat: Sant Boi de Llobregat.
Centre de treball: Llar infants Immaculada.
Localitat: Sant Boi de Llobregat.
DT Vallès Occidental
Centre de treball: Llar infants La Llavor.
Localitat: Badia del Vallès.
DT Girona
Centre de treball: Llar infants S. Ramon Nonat.
Localitat: Girona.
DT Tarragona
Centre de treball: Llar infants Russinyol.
Localitat: Santa Coloma de Queralt.
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