DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS
PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA AL DOGC: 19 de gener.
15 dies hàbils: Termini de presentació de sol·licituds.
10 dies hàbils: Termini de presentació de renúncies.
ÒRGAN TÈCNIC D’AVALUACIÓ: Analitza els requisits i valora els mèrits.
Març 2017 (aproximadament): Publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
10 dies hàbils: Termini de presentació d’al·legacions, reclamacions de les persones excloses.
ÒRGAN TÈCNIC D’AVALUACIÓ: Analitza les reclamacions i les al·legacions.
Publicació de la llista definitiva d’admesos i exclosos i calendari de les proves.
REALITZACIÓ DE LES PROVES, SI S’ESCAU.
Publicació del resultat provisional amb la puntuació assolida pels participants.
10 dies hàbils: Termini de reclamacions.
Publicació de la proposta definitiva: la destinació adjudicada és irrenunciable.
PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ AL DOGC

ADJUDICACIÓ
Caldrà assolir una p untuació mínima de 40 punts
per a l’adjudicació del lloc de treball en tots els casos.
L’adjudicació es farà a la persona més idònia tenint en
compte la major puntuació obtinguda.
En cas d’empat, tindrà preferència qui ocupi un
lloc de la mateixa categoria i especialitat. Si persisteix,
s’adjudicarà a la persona de major antiguitat en el lloc
de la mateixa categoria i especialitat.
Les/els concursants que no obtinguin cap de les destinacions sol·licitades quedaran en el lloc que ocupen o
la situació que correspongui.

El concurs es resoldrà mitjançant una resolució
que es publicarà al DOGC.

Més informació
www.sindicat.net/lab
facebook. Personal laboral USTEC
Twitter: @Plaboralustec

USTEC·STEs
@

www.facebook.com/groups/ustecstes/

CONCURS DE CANVI
DE DESTINACIÓ DEL
PERSONAL LABORAL FIX

barcelona@sindicat.net
girona@sindicat.net
lleida@sindicat.net
tarragona@sindicat.net
tortosa@sindicat.net

@USTECSTEs

Gener del 2017

Educador/a d’educació especial
Integrador/a social

El Departament d’Ensenyament convoca concurs de canvi de destinació per cobrir de manera definitiva els
llocs actualment vacants i per aquells que en el desenvolupament del procés resultin vacants (per resultes).
PLACES : Educador/a d’educació especial en centre públics. Grup C1
SERVEIS TERRITORIALS
PLACES D’ADJUDICACIÓ PLACES D’ADJUDICACIÓ
DIRECTA
PER RESULTES
CATALUNYA CENTRAL

13

1

MARESME-VALLÈS ORIENTAL

43

2

BARCELONA COMARQUES

45

14

BAIX LLOBREGAT

37

13

VALLÈS OCCIDENTAL

51

5

CONSORCI D’EDUCACIÓ

33

10

GIRONA

50

21

TARRAGONA

35

6

TERRES DE L’EBRE

12

LLEIDA

24

4

Total Places

343

76

PLACES: Integrador/a social. Grup C1
SERVEIS TERRITORIALS

Intersindical Alternativa de Catalunta IAC
Barcelona 93 302 76 06
Girona 972 20 20 34
Lleida 973 26 30 32
Tarragona 977 23 52 63
Tortosa 977 51 10 46

Full 4 curs 2016/2017 PERSONAL LABORAL

PLACES D’ADJUDICACIÓ DIRECTA

CATALUNYA CENTRAL

3

MARESME-VALLÈS ORIENTAL

8

BARCELONA COMARQUES

10

BAIX LLOBREGAT

11

VALLÈS OCCIDENTAL

14

CONSORCI D’EDUCACIÓ

14

GIRONA

7

TARRAGONA

8

TERRES DE L’EBRE

4

LLEIDA

8

Total Places

87

Per canviar a categories englobades fora de l’àrea
de funcions cal:
• Posseir la titulació del grup. Si el lloc en requereix
Pot participar-hi tot el personal laboral fix, en actiu o
una
d’específica, serà exigible en tot cas.
en situació d’excedència voluntària, de l’Administració
de la Generalitat inclòs dins l’àmbit d’aplicació del VI
Coneixements de la llengua catalana:
Conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Gene• S’han de complir els requisits normatius vigents.
ralitat de Catalunya que reuneixi els requisits necessaris
• Llevat que es participi en la modalitat de trasllat
per concursar-hi.
(canvi a la mateixa categoria i grup), els participants
Ha de participar-hi necessàriament el personal en han d’acreditar el nivell de català (en cas que no consti
situació d’excedència pendent de la resolució d’una en l’expedient personal del Departament d’Educació),
sol·licitud de reingrés en cas que els llocs convocats si- especialment si canvien a categories que requereixin un
guin de categoria professional igual o semblant a la seva. nivell superior a l’exigit per a la seva categoria d’accés
com a laboral fix
Si no s’està en possessió del certificat exigit, l’Òrgan
Pot participar-hi en igualtat de condicions el persoTècnic
avaluarà els coneixements mitjançant una pronal laboral fix amb discapacitat sempre que pugui desva.
envolupar les funcions del lloc de treball sol·licitat.
• En resten exemptes les persones que hagin particiEl personal laboral fix respecte del qual s’hagi resolt, pat i obtingut destinació en convocatòries anteriors de
de manera provisional o definitiva, una adaptació o canvi de destinació de personal laboral fix, o de selecció
canvi de lloc per motius de salut d’acord amb l’article de personal a l’Administració de la Generalitat en què hi
15.5 del VI Conveni, pot participar en aquest concurs hagués establerta una prova del mateix nivell o superior
sempre que quedi acreditat amb l’informe del Servei de exigit. En aquest cas, cal adjuntar a la sol·licitud el doPrevenció de Riscos Laborals que el lloc al qual opta és cument acreditatiu.
adequat a la seva salut i el pot desenvolupar amb idoEls requisits s’han de reunir en la data de publicació
neïtat.
de la covocatòria al DOGC.
Ha de participar-hi el personal fix afectat per canvi de
MÈRITS I CAPACITATS
lloc de treball provisional.

PARTICIPANTS

MODALITATS
El personal laboral fix pot participar en qualsevol de
les modalitats següents:
• Trasllat: Quan el canvi és a un lloc de la mateixa
categoria i especialitat, si n’hi ha.
• Canvi dins l’àrea de funcions i diferent categoria
professional.
• Canvi a diferent àrea de funcions i mateix grup
professional o grup immediatament superior.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
Han d’haver transcorregut 2 anys des de l’últim canvi
en les modalitats de trasllat, canvi dins d’un àrea i canvi
fora de l’àrea.

La valoració dels mèrits i capacitats tindrà una puntuació màxima de 100 punts.
CAPACITAT PROFESSIONAL I EXPERIÈNCIA es
valoren fins a 70 punts, distribuïts de la manera següent:
Es valorarà fins a 30 punts l’experiència acreditada
en funcions de categories professionals de la mateixa
àrea de funcions, d’acord amb el barem següent:
-Si les funcions són iguals a les la categoria professional del lloc de treball, 0,15 punts per mes.
-Si són de diferent categoria, 0,10 punts per mes.

Quan es participi per obtenir destinació en un lloc
de diferent categoria i/o especialitat, s’haurà de realitzar
Per canviar de categoria dins l’àrea de funcions cal una prova, obligatòria i no eliminatòria, consistent a resoldre un supòsit pràctic sobre qüestions relacionades
posseir:
• O bé la titulació requerida per al grup professional amb el lloc de treball. Tindrà una durada màxima de 3
hores i es valorarà amb un màxim de 40 punts.
dela categoria del lloc al qual s’opta.
• O bé capacitat provada si es participa per una cateLes persones participants en la modalitat de trasllat o
goria del mateix grup o grup immediatament superior.
Si la categoria del lloc requereix una titulació especí- reingrés per a llocs de la seva categoria i/o especialitat
obtenen directament la puntuació màxima de 40 punts.
fica, serà exigible en tot cas.

LES TITULACIONS ACADÈMIQUES oficials relle- del matrimoni o escriptura pública o acte notarial de
vants es valoraran fins a 5 punts. No es valoren les exi- convivència justificativa de 2 anys de convivència.
gides com a requisit d’accés a la categoria professional
ni les que són necessàries per assolir la titulació exigida
SOL·LICITUDS
en la convocatòria ni les que són requisit per assolir-ne
d’altres de nivell superior que s’al·leguin com a mèrits.
El model de sol·licitud i de declaració dels mèrits i
capacitats per a participar en aquest concurs es troba a
ELS CURSOS DE FORMACIÓ I PERFECCIONA- disposició de les persones interessades a les unitats del
MENT directament relacionats amb el lloc de treball es Departament d’Ensenyament, així com a la pàgina web
valoraran fins a 10 punts.
ensenyament.gencat.cat.
EL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA CATALANA
es valorarà fins a 5 punts, d’acord amb el barem següent:

S’ha de presentar:
• La sol·licitud de participació adreçada al Departament d’Educació.
-Nivell exigit per a l’accés a l acategoria professio• La relació de llocs de treball per ordre de preferènnal en la modalitat de trasllat o reingrés (mateixa cia, amb indicació del codi del lloc o llocs als quals
categoria): 2 punts.
s’opta.
-Nivell superior a l’exigit a categoria a la qual s’opta:
• La declaració de mèrits i capacitats relacionats amb
2 punts per cada nivell superior acreditat.
el lloc de treball, amb la documentació que els acrediti.
-Coneixements de llenguatge especialitzat: 1 punt.
• La documentació acreditativa: titulació, coneixements de la llengua catalana..., si s’escau.
ANTIGUITAT a l’Administració Pública: fins a 5 punts,
a raó de 0,02 punts per mes. (No s’estimen fraccions infeLlevat de causes degudament justificades acceptades
riors a un mes i es considera un mes com a 30 dies).
per l’Òrgan Tècnic d’Avaluació, les sol·licituds són vinculants i no s’admeten renúncies a la participació un
DESTINACIÓ PRÈVIA DEL CÒNJUGE O PARE- cop transcorreguts 10 dies hàbils de la finalització del
LLA ESTABLE: Es valora amb 3 punts si també treballa termini per presentar-les.
a l’Administració i s’ha traslladat des d’una localitat diDavant sol·licituds defectuoses, l’Òrgan Tècnic
ferent mitjançant convocatòria pública.
d’Avaluació en requerirà l’esmena o millora. En cas de
no ser satisfeta, constituirà motiu d’exclusió.
CIRCUMSTÀNCIES PERSONALS EXCEPCIONALS: Es podran valorar fins a un màxim de 2 punts
La presentació es fa, preferentment, als serveis del
aquelles que l’Òrgan Tècnic d’Avaluació consideri, sem- Departament d’Educació.
pre que consti i s’acrediti la corresponent motivació.
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/
ACREDITACIÓ DELS MÈRITS I CAPACI- pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=771
806&language=ca_ES
TATS
Només es computaran els consolidats a data de publicació del DOGC i acreditats documentalment dins el
termini de presentació de sol·licituds.
L’antiguitat a l’Administració pública s’ha d’acreditar
mitjançant un certificat emès pel titular de la Secretaria General o l’òrgan competent del departament on
es presti el servei. Cal especificar grup i categoria professional, funcions i temps de prestació. El personal del
Departament d’Educació resta exempt.
Les titulacions acadèmiques, la formació, el perfeccionament i els coneixements de la llengua catalana
s’acrediten mitjançant una fotocòpia compulsada del
títol o certificat.
L’acreditació de convivència (per valorar la destinació
prèvia de la parella) s’acreditarà amb còpia autenticada

