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RESOLUCIÓ de modificació de la Resolució de 2 de setembre de 2020, de la 
directora de serveis, per la qual s'obre la convocatòria extraordinària 13/2020 (borsa 
oberta) per formar part de la borsa de treball de personal d’administració i serveis i 
de professionals d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament 
d’Educació per a cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral 
 
Per Resolució de 2 de setembre de 2020, de la directora de serveis, es va aprovar i fer 
pública l’obertura de la convocatòria extraordinària 13/2020 (borsa oberta) per formar part de 
la borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció 
educativa i de suport a la docència del Departament d’Educació per a cobrir places vacants i 
substitucions en règim de contracte laboral, per a determinats àmbits geogràfics i categories 
professionals.  
 
Per Resolució de 10 de novembre de 2020, de la directora de serveis, es va modificar la 
Resolució de 2 de setembre de 2020, de la directora de serveis, en el sentit d’ampliar les 
comarques per les següents categories: oficial/a de primera, cuiner/a (D1), oficial de 
primera, manteniment (D1) i ajudant/a de cuina – netejador/a (D2).  
 
D’acord amb el punt 3 de la Resolució de 10 de novembre de 2020, de la directora de 
serveis, un cop inscrits un nombre de candidats suficients, es tancarà el termini d’inscripció a 
la borsa de treball. En aquest sentit, atès que el nombre de persones candidates inscrites en 
la categoria professional d’integrador/a social (C1) és suficient per a la cobertura de les 
necessitats del Departament d’Educació, es considera convenient tancar el termini 
d’inscripció a la borsa de treball d’aquesta categoria professional. 
 
Pel que fa a la resta de categories professionals que consten a l’apartat 2.1 de l’Annex a la 
Resolució de 2 de setembre de 2020, de la directora de serveis, que va aprovar i fer pública 
l’obertura de la convocatòria extraordinària 13/2020 (borsa oberta) per formar part de la 
borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i 
de suport a la docència del Departament d’Educació per a cobrir places vacants i 
substitucions en règim de contracte laboral, atès que no es disposa de les persones 
candidates suficients inscrites, escau mantenir oberta la borsa per aquestes categories i 
ampliar àmbits geogràfics. 
 
Així mateix, analitzada la situació de la resta de categories que constitueixen la borsa de 
treball, escau obrir borsa per a la categoria professional de  fisioterapeuta (B). 
 
Per tant, en ús de les competències que m’han estat delegades, i d’acord amb el que preveu 
el VI Conveni col·lectiu únic de l’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de 
Catalunya, 
 
RESOLC, 
 
1. Fer públic el tancament del termini d’inscripció a la borsa de treball per a la categoria 
professional d’integrador/a social (C1) el dia 31 de març de 2021. 
 
2. Modificar l’apartat 2.1 de l’annex de la Resolució de 2 de setembre de 2020, de la 
directora de Serveis, per la qual s'obre la convocatòria extraordinària 13/2020 (borsa oberta) 
per formar part de la borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals 
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d’atenció educativa i de suport a la docència del Departament d’Educació per a cobrir places 
vacants i substitucions en règim de contracte laboral, que queda redactat de la manera 
següent: 
 
- Oficial de primera, cuiner/a (D1) – CUI: Alt Camp, Bages, Baix Camp, Baix Llobregat, 
Barcelona ciutat, Barcelonès (excepte Barcelona ciutat), Conca de Barberà, Garraf, 
Garrotxa, Gironès, Ripollès, Segarra, Segrià, Selva, Tarragonès i Vallès Occidental. 
- Oficial de primera, manteniment (D1) – OFI: Alt Camp, Bages, Baix Camp, Baix Llobregat, 
Barcelona ciutat, Barcelonès (excepte Barcelona ciutat), Conca de Barberà, Garraf, 
Garrotxa, Gironès, Ripollès, Segarra, Segrià, Selva, Tarragonès, i Vallès Occidental. 
- Ajudant de cuina - netejador/a (D2) - NAJ: Alt Camp, Bages, Baix Camp, Baix Llobregat, 
Barcelona ciutat, Barcelonès (excepte Barcelona ciutat), Conca de Barberà, Garraf, 
Garrotxa, Gironès, Ripollès, Segarra, Segrià, Selva, Tarragonès, i Vallès Occidental. 
- Educador/a d'educació especial en centres públics (C1) - EEE: tots els àmbits geogràfics. 
- Fisioterapeuta (B) - FIS: tots els àmbits geogràfics. 
 
3. El termini de presentació de sol·licituds resta obert a partir de l’endemà de la data de 
publicació d’aquesta Resolució per tal que les persones que reuneixen els requisits per 
formar part de la borsa esmentada puguin formalitzar la seva participació o que els 
participants actuals de la borsa puguin ampliar els àmbits territorials i/o les categories 
professionals. 
 
4. Determinar que aquesta resolució es publiqui al tauler electrònic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat), així com per Internet a la pàgina web del 
Departament d’Educació (http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/provisiopas/ 
provisional/borsa-treball- pas/normativa/). Un cop inscrit un nombre de candidats 
suficients, es tancarà el termini d’inscripció, la qual cosa serà anunciada en els mateixos 
canals. 
 
Contra aquesta Resolució es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat 
contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva 
publicació, 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, es pot interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós 
administratiu, davant el conseller del Departament d’Educació, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la seva notificació, 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 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que es 
consideri convenient. 
 
 
 
 
La directora de serveis 
(p.d. segons Resolució ENS/1840/2011, de 21 de juliol 
DOGC 5930, de 28.7.2011) 
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