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El Departament d'Educació convoca concurs de canvi de desti-
nació per  cobrir de forma definitiva els llocs actualment vacants
i aquells que en el desenvolupament del procés resultin vacants
(de resultes). Tanmateix  es convoca concurs restringit  dels llocs
a funcionaritzar.

Participants
Pot participar-hi tot el personal laboral fix, en actiu o en situa-

ció d'excedència voluntària, de l'Administració de la Generalitat
inclòs dins l'àmbit d'aplicació del VI Conveni col·lectiu únic del
personal laboral de la Generalitat de Catalunya que reuneixi els
requisits necessaris per fer-ho.

Ha de participar-hi necessàriament el personal en situació d'exce-
dència  pendent de la resolució d'una sol·licitud de reingrés en el cas
que el lloc convocat sigui de igual o similar categoria professional.

Pot  participar-hi en igualtat de condicions el personal laboral fix
amb discapacitat, sempre que pugui desenvolupar les funcions del
lloc de treball sol·licitat. Amb la sol·licitud hauran de presentar un
informe emès per l'equip oficial de valoració de disminucions  de
l'ICASS .Si opten a lloc de diferent categoria i/o especialitat podran
demanar en la sol·licitud l'adequació o adaptació, si s'escau, de
temps i mitjans per a la realització de les proves previstes en aquest
cas, com també l'adaptació del lloc de treball que obtinguin. 

Pot concursar-hi el personal laboral fix amb adaptació o canvi d
lloc d treball per motius de salut. Ha de fer constar aquesta cir-
cumstància i aportar amb la sol·licitud la documentació acredita-
tiva per traslladar-la al Servei de Prevenció de Riscos Laborals
per al seu informe.

Ha de participar-hi el personal fix afectat per canvi de lloc de
treball provisional.

Modalitats
El personal laboral fix pot participar en qualsevol de les

següents modalitats:
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.
Per les places a funcionaritzar només hi pot concursar el perso-
nal laboral fix a funcionaritzar.

Requisits de participació
Han d'haver transcorregut 2 anys des de l'últim canvi per a les

modalitats de trasllat, canvi dins d'una àrea i canvi fora de l'àrea.

Per canviar de categoria dins l'àrea de funcions cal:

Estar en possessió de la titulació requerida per al grup professional.
Capacitat provada si es participa per una categoria del mateix
grup o grup immediatament superior.
Si la categoria del lloc requereix una titulació específica, aques-
ta serà exigible en tot cas.

Per canviar a categories englobades fora de l'àrea de
funcions cal:

Posseir la titulació del grup. L'específica, si el lloc la requereix,
serà exigible en tot cas.

Coneixements de la llengua catalana:
S'han de complir els requisits  normatius vigents.
Llevat que es participi per a  la modalitat de trasllat (canvi a
igual categoria i grup) els participants han d'acreditar el nivell
de català  (en el cas que no consti en l'expedient personal del
Departament d'Educació), especialment si canvien a categories
que requereixin un nivell superior a l'exigit per a la seva cate-
goria d'accés com a laboral fix.
Si no s'està en possessió del certificat exigit, l'Òrgan Tècnic
avaluarà els coneixements mitjançant una prova.
Si s'ha passat una prova del mateix nivell o superior a l'exigit,
bé per concursar a canvi de destinació o en proves selectives de
la Generalitat, cal adjuntar a la sol·licitud el document acredita-
tiu per restar exempts.
Els requisits s'han de reunir amb la data de publicació al DOGC.

Mèrits i capacitats
La valoració dels mèrits i capacitats tindrà una puntuació màxi-

ma de 100 punts.
La capacitat professional i l'experiència es valoren fins a 70
punts.
Es valorarà fins a 30 punts l'experiència acreditada en funcions
de categories professionals de la mateixa àrea de funcions en la
forma que segueix:
Si són iguals a les de la categoria professional del lloc de tre-
ball: 0,15 punts per mes.
Si són de diferent categoria: 0,10 punts per mes.
Quan es participi per obtenir lloc de diferent categoria i/o espe-
cialitat s'haurà de realitzar una prova, obligatòria i no elimina-
tòria, consistent en la resolució d'un supòsit pràctic sobre qües-
tions relacionades amb el lloc de treball. Tindrà una durada
màxima de 3 hores i es valorarà amb un màxim de 40 punts.
Les persones participants en la modalitat de trasllat o reingrés
per a llocs de la seva categoria i/o especialitat obtenen directa-
ment la puntuació màxima de 40 punts.

Llocs a funcionaritzar

Diplomat/ada en
treball social B C 5 9

Serveis 
especialitzat,
ordenança

D2 A 
elemental 1 1

Subaltern E B 1 2

Llocs de treball

Categoria                      Grup Llengua 
catalana Vacants  Resultes

Educadora de llar d'infants  B C 58 292

Tècnic/a d'educació infantil C1 C 649 4

Oficial/a de 1a, manteniment D1 A elemental 17 25

Oficial/a de 1a, cuinera   D1 A elemental 12 21

Ajudant de cuina/net D2 A elemental 43 72

Concurs de canvi de destinació 
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Les titulacions acadèmiques oficials rellevants es
valoraran fins a 5 punts. No es valoren les exigides
com a requisit, ni les que són necessàries per assolir-
les, ni aquelles que són requisit per assolir les que
s'al·leguin com a mèrits.
La formació i perfeccionament directament relacio-
nats amb el lloc de treball es valorarà fins a 10 punts.
El coneixement de la llengua catalana es valorarà fins
a 5 punts.
Per trasllat o reingrés (mateixa categoria): 2 punts.
Nivell superior a l'exigit: 2 punts per cada nivell
superior acreditat.
Llenguatge especialitzat: 1 punt.
Antiguitat a l'Administració pública: fins a 5 punts a
raó de 0,02 punts per mes. (No s'estimen fraccions i
es considera un mes com a 30 dies). 
Destinació prèvia del cònjuge o parella estable: es valo-
ra amb 3 punts si també treballa a l'Administració i s'ha
traslladat des d'una localitat diferent mitjançant convo-
catòria pública. 
Circumstàncies personals excepcionals: es podran
valorar fins un màxim de 2 punts aquelles que l'Òr-
gan Tècnic consideri, sempre que s'acreditin amb documentació
que permeti  justificació i comprovació.

Acreditació dels mèrits i capacitats
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
certificat emès pel titular de la secretaria general o l'òrgan compe-
tent  del departament  on es presti el servei. Cal especificar grup i
categoria professional, funcions i temps de prestació. El personal
del Departament d'Educació en resta exempt.

Les titulacions acadèmiques, la formació, el perfeccionament i
els coneixements de la llengua catalana s'acrediten mitjançant
fotocòpia compulsada del títol o certificat.

L'acreditació de convivència ( per valorar la destinació prèvia
de la parella) s'acreditarà  amb còpia autenticada del matrimoni o
escriptura pública o acte notarial de convivència justificativa de 2
anys de convivència.

Sol.licituds
La documentació es troba a: 
www20.gencat.cat/portal/site/Educacio

S'ha de presentar: 
sol·licitud de participació adreçada al
Departament d'Educació
relació de llocs de treball per ordre de
preferència amb indicació del codi
del/s lloc/llocs als quals s'opta.
declaració de mèrits i capacitats rela-
cionats amb el lloc de treball amb l'a-
creditació documental
documentació acreditativa: titulació,
coneixements de la llengua catalana
...,si s'escau.
Les sol·licituds són vinculants i no

s'admeten renúncies a la participació un
cop passats 10 dies hàbils de la finalitza-
ció  del termini de presentació de sol·lici-

tuds, llevat de causes degudament justificades acceptades per
l'Òrgan Tècnic d'Avaluació.

Davant sol·licituds defectuoses, l'Òrgan Tècnic requerirà l'esmena
o millora. En el cas de no ser satisfeta constituirà motiu d'exclusió.

La presentació es fa, preferentment, als serveis del
Departament d'Educació.

Adjudicació
Caldrà aconseguir una puntuació mínima de 40 punts per a l'ad-

judicació del lloc de treball en tots els casos.
L'adjudicació es farà a la persona més idònia atenent a la major

puntuació obtinguda.
En el cas d'empat tindrà preferència qui ocupi lloc de igual cate-

goria i especialitat i, si aquest persisteix, s'adjudicarà a la persona
de major antiguitat en el lloc d'igual categoria i especialitat.

Les/els concursants que no obtinguin cap de les destinacions
sol·licitades quedaran en el lloc que ocupen.

El concurs es resoldrà mitjançant resolució que es publicarà al
DOGC.  Més informació a www.sindicat.net , "personal laboral".

Desenvolupament del procés
1 Publicació de la convocatòria al DOGC a mitjans de  juny.

Termini de presentació de sol·licituds:15 dies hàbils.
Termini de presentació de renúncies: 10 dies hàbils.

2 Òrgan tècnic d'avaluació: analitza  els requisits, valora els mèrits
3 Publicació del llistat provisional d'admesos i exclosos:

setembre del 2008
4Termini de presentació d'al·legacions, reclamacions de les persones

excloses: 10 dies hàbils.
5Òrgan tècnic d'avaluació: analitza/informa reclamacions i al·lega-

cions
6 Publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos i calendari de

les proves.
7 Realització de les proves, si s'escau
8 Publicació del resultat provisional amb la puntuació assolida pels

participants. Termini de reclamacions: 10 dies hàbils.
9 Publicació de la proposta definitiva: la destinació adjudicada és irre-

nunciable.
10 Publicació de la resolució al DOGC.



Triennis
Grup Mensual Anual

A 50,33 704,62

B 45,66 639,24

C 40,98 573,72

D 36,32 508,48

E 31,62 442,68

El complement personal d´antiguitat
s´incrementa en un 4'5% sobre 2007.

Retribucions bàsiques
Sou Base Complement de grup                 Total  

Grup Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual

A1 1.878,99 26.305,86 233,09 2.797,08 2.112,08 29.102,94

A2 1.743,42 24.407,88 233,09 2.797,08 1.976,51 27.204,96

A3 1.630,48 22.826,86 233,09 2.797,08 1.863,58 25.623,94

B1 1.579,16 22.108,24 207,26 2.487,12 1.786,42 24.595,36

C1 1.360,51 19.047,14 145,88 1.750,56 1.506,39 20.797,70

C2 1.238,76 17.342,64 145,88 1.750,56 1.384,64 19.093,20

D1 1.145,62 16.038,68 118,87 1.426,44 1.264,49 17.465,12

D2 1.107,14 15.499,96 118,87 1.426,44 1.226,01 16.926,40

E 1.058,86 14.824,04 116,09 1.393,08 1.174,95 16.217,12

Complements de comandament 
Grup Mensual Anual

Llar d’infants

Directora B1 (educadora) 510,20 6122,40

Directora A3 (adaptació) 424,51 5094,12

Centres docents

Director/a de serveis educatius 171,34 2.056,08

Adjunt/a de direcció de CREDA 60,80 729,60

Complements de lloc de treball
Mensual Anual

Responsable de la unitat de música 1.829,78 21.967,36

Personal de cuina de llars d'infants 156'75 1.881,00

Director/a de Residència-Internat CET 727,05 8.724,60

Cap de Col·legi CET 77,14 925,68

Centres docents 

Complement singular docent de serveis educatius 314,94 3.779,28

Complement singular docent - Logopeda CREDA 177,33 2.127,96

Complement singular serveis educatius assis .social, audioprotesista i fisioterapeuta. 235,35 2.824,20  

Complement tasques docents en centres educatius

Profesor/a Grup A 279,77 3.357,24

Profesor/a Grup B 298,57 3.582,84

Complement de grup dels EAPS  * 265,91 3190'92

* Import del C. de Grup dels Equips d´Assessorament i Orientació Psicopedagògica anterior al I Conveni Únic.

Taula de retribucions per a l'any 2008 
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ST
Es Barcelona (08007): Ronda Universitat, 29, 5è Telèfon 93 302 76 06 - Fax 93 302 55 99 

Girona (17001): Eiximenis, 14, 2n 2a Telèfon 972 20 20 34 - Fax  972 41 17 03   
Lleida (25002): Pg. Ronda, 2, 1r 4a Telèfon  973 26 30 32 Fax  973 27 25 07
Tarragona (43003): August, 21 entl. 1a Telèfon 977 23 52 63 Fax 977 23 90 04
Tortosa (43500): Rosselló, 6, entl. Telèfon i Fax 977 51 10 46
Alt Urgell i Cerdanya: 687 77 85 77
Pallars Jussà i Pallars Sobirà: 676 66 67 54
Maresme Telèfon: 609 76 94 45    Internet: http://www.sindicat.net 
Correu electrònic: ustecstes@pangea.org       girona@sindicat.net      lleida@sindicat.net       tarragona@sindicat.net


