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BORSA DE TREBALL DEL PERSONAL LABORAL DEL
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT
CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA PER FORMAR PART DELS BLOC 1 i 2
S’obre el termini de confirmació de participació a la borsa de treball per a les persones que
reuneixin els requisits per formar part dels blocs 1 i 2 de la borsa. Les persones que no confirmin ni
rebutgin expressament la seva continuïtat a la borsa de treball s’entendrà que rebutgen participarhi.
Les persones que formaven part del bloc 3 o de la borsa oberta i que no han prestat serveis al
Departament no poden participar en aquesta convocatòria podran sol·licitar la seva participació
quan se n’obri una de nova.
La borsa de treball és una llista única a tot Catalunya de les persones que han de cobrir llocs de treball
com a substitutes o interines de personal laboral del Departament d’Ensenyament i que està formada per
totes les persones que han presentar la sol·licitud en els terminis que determina la convocatòria i que
tenen els requisits de participació per a cada una de les categories professionals.
Categories professionals per a les quals es convoca
Fisioterapeuta (B) - FIS
Educador/a de llar d'infants (B) - EDU
Tècnic/a especialista en educació infantil (C1) - TEI
Educador/a d'educació especial en centres públics (C1) - EEE
Integrador/a social (C1) - INS
Auxiliar d’educació especial (D1) - AEE
Oficial/a de 1a, cuiner/a (D1) - CUI
Oficial/a de 1a, manteniment (D1) - OFI
Ajudant/a de cuina-netejador/a (D2) - NAJ
Netejadora (E) - NET
BLOCS
Malgrat ser una llista única, la borsa de treball s’estructura per categories professionals en 3 blocs
diferenciats.
Bloc 1. Persones que han prestat serveis a l’Administració de la Generalitat de Catalunya fins al 30 de
juny de 2011 en la mateixa categoria professional, llevat que hagin renunciat a ser-hi o n’hagin estat
excloses.
Bloc 2. Persones que han superat el darrer procés selectiu del Departament d’Ensenyament per a la
categoria corresponent i no han obtingut un lloc de treball (llevat que els correspongui estar al bloc 1),
sempre que hagin fet constar la seva conformitat.
Bloc 3. Persones que sol·liciten formar part de la borsa de treball (tant en convocatòria
ordinària com extraordinària), compleixen els requisits per ser contractades, i no estan incloses en els
blocs anteriors.

Un mateix candidat pot formar part de la borsa en més d’un bloc, en funció de la categoria professional en
la qual participa.
Es convoquen tots els àmbits geogràfics i disponibilitats horàries
PUNTUACIÓ I ORDENACIÓ DE LA BORSA
Puntuació que s’assigna en la llista d’admesos i exclosos als candidats de cadascun dels blocs de la borsa
de treball.
Persones candidates del bloc 1: segons el temps de serveis prestats a la mateixa categoria a
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, sense límit de puntuació màxima.
Persones candidates del bloc 2: l’obtinguda en el procés selectiu corresponent.
SOL·LICITUDS
La sol·licitud d’incorporació a la borsa es farà mitjançant procediment telemàtic a través de l’adreça
d’internet http://aplitic.xtec.cat/e13_borpas (web de l’aspirant).
Les persones susceptibles de formar part dels blocs 1 (ja han prestat serveis al Departament) i 2 ( han
superat el darrer procés selectiu) hauran de confirmar la seva participació a la borsa mitjançant la web
de l’aspirant. Per accedir-hi cal donant-s’hi d’alta seguint les instruccions de l’aplicatiu.
La sol·licitud, tramitada i registrada per via telemàtica definitivament, es considera presentada davant de
l'Administració. Si voleu introduir qualsevol modificació dintre del període de presentació de sol·licituds
s’anul·larà la sol·licitud tramitada i se’n generarà una de nova.
Una vegada tramitada la sol·licitud podeu imprimir/guardar el full resum.
A partir de la publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos, les persones participants només
podran modificar la seva sol·licitud pel que fa a les seves dades personals, la disponibilitat horària, l’àrea
territorial de gestió i la disponibilitat geogràfica (sempre que hi hagi una convocatòria oberta per a aquella
àrea geogràfica).
TERMINI DE PRESENTACIÓ
El termini de presentació de sol·licituds és de vint dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la
publicació de la Resolució de convocatòria.
VALORACIÓ DE MÈRITS
A les persones del bloc 1 de la borsa de treball, se’ls valoraran d’ofici els serveis prestats en la mateixa
categoria professional a l’Administració de la Generalitat i no hi haurà cap limitació en la puntuació
màxima per aquest concepte.
LLISTA D’ADMESOS I EXCLOSOS
La llista provisional d’admesos i exclosos estarà formada per les persones que hagin confirmat la seva
participació a la borsa. A la publicació de la llista de persones excloses s’hi indicarà els motius de
l’exclusió i s’hi podrà presentar reclamació, davant el Servei Territorial corresponent, dins del termini de
10 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la llista.
La llista definitiva està formada per les persones que han presentat la sol·licitud en els terminis que
determina la convocatòria i que tenen els requisits de participació per a cada una de les categories
professionals.
Es penjarà a la web del Departament i es podrà consultar individualment a la web de l’aspirant.
Més informació a www.sindicat.net laborals@sindicat.net
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