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Resolució d’incorporació a 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 

de les persones participants en les convocatòries extraordinàries, d’actualització de la 

valoració dels serveis prestats, i aprovació d’una nova llista provisional de persones 

admeses i excloses.  

 

Per Resolució de 5 de juliol de 2020 de la directora de Serveis es van aprovar i fer públiques 

les bases de funcionament i gestió 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 cobrir llocs vacants i substitucions en règim de contracte laboral temporal (correcció 

d’errades publicada el 13.10.2020). 

 

Per Resolució de 28 d’abril de 2017 de la directora de Serveis es va obrir la convocatòria 

ordinària 3/2017 per formar part de la borsa de treball, aprovant-se les llistes definitives de les 

persones admeses i excloses per Resolució de 27 de juliol de 2017. 

 

Des de la publicació de la Resolució de 28 d’abril de 2017 de la directora de Serveis, les llistes 

de persones admeses i excloses en la borsa de treball s’han anant modificant mitjançant 

diverses resolucions per tal d’incorporar les persones inscrites en les convocatòries 

extraordinàries publicades, així com per actualitzar la valoració dels serveis prestats de les 

persones integrants, i esmenar errades, essent la llista definitiva vigent la publicada per 

Resolució de la Directora de Serveis de 19 d’octubre de 2021. 

 

Atès que amb posterioritat a la Resolució de 19 d’octubre de 2021, per Resolucions de 20 de 

desembre de 2021 i 27 d’abril de 2022 es van aprovar convocatòries extraordinàries per formar 

part de la borsa de treball per determinades categories  professionals i àmbits territorials, 

escau incorporar les persones inscrites en aquestes convocatòries extraordinàries a la borsa 

de treball, en el bloc i l’ordre corresponent, de conformitat amb els mèrits acreditats. Així 

mateix, procedeix l’actualització de la valoració dels serveis prestats al Departament 

d’Educació de les persones que en formen part, d’acord amb el previst a les bases 1.2 i 8.1.1. 

Aquestes actuacions comporten l’aprovació d’una nova llista de persones admeses i excloses 

a la borsa de treball amb caràcter provisional, als efectes que les persones interessades 

puguin presentar les al·legacions que considerin escaients.   

 

Per tant, en ús de les competències que m’han estat delegades,  

 

RESOLC: 

 

1.- Incorporar a 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 les persones que 

van participar en les convocatòries extraordinàries publicades per Resolucions de 20 de 

desembre de 2021 i 27 d’abril de 2022, en el bloc i ordre corresponent, de conformitat amb la 
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valoració dels mèrits que han acreditat de conformitat amb el previst a la base 8 de la 

Resolució de 5 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les bases generals de funcionament i 

gestió de l’esmentada borsa de treball. 

 

2.- Actualitzar la valoració dels serveis prestats (experiència en la realització de tasques de la 

mateixa categoria professional i especialitat a la qual es participa desenvolupades a 

l’Administració de la Generalitat de Catalunya), des de l’1 de juliol de 2021 al 17 de juny de 

2022, de les persones que formen part de la borsa de treball, de conformitat amb el previst a 

les bases 1.2 i 8.1.1. 

 

3.- Aprovar les llistes provisionals de participants admesos i exclosos de la borsa de treball. 

Les llistes poden ser consultades per les persones interessades a través de la web de 

l’aspirant. 

4.- Obrir un termini de deu  dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d’aquesta 

resolució, per tal que les persones interessades puguin presentar les al·legacions que estimin 

pertinents, mitjançant el procediment que s’estableix a la pàgina web del Departament 

d’Educació. 

 

5.- Determinar que aquesta resolució es publiqui el dia 5 de juliol de 2022 al tauler electrònic 

de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat), així com per Internet 

a la pàgina del Departament d’Educació https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-

tramits/provisio-pas/provisional/borsa-treball-laboral/. 

 

 

La directora de Serveis 

(p.d. Resolució EDU/1354/2022, de 5 de maig, 

DOGC 8665 d’11.5.2022) 
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