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Acord de l’Òrgan Tècnic d’Avaluació de la convocatò ria del 
concurs de canvi de destinació per a la provisió de  llocs de treball 
de personal laboral fix del Departament d’Ensenyame nt 
(convocatòria núm. LEN/002/16). 
 
Antecedents 

 
1. Al DOGC núm. 7289, de 18.1.2017, es va publicar la Resolució ENS/3053/2016, de 23 

de desembre, de convocatòria de concurs de canvi de destinació per a la provisió de 
llocs de treball de personal laboral fix del Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya (convocatòria núm. LEN/002/16). 
 

2. En data 10 de maig de 2017 es publica, als mitjans assenyalats per la convocatòria, 
l’Acord de l’Òrgan Tècnic d’Avaluació de 5 de maig de 2017 pel qual s’aprova la llista 
definitiva de participants admesos i exclosos en la convocatòria i es determina el 
calendari de realització de les proves de coneixements de llengua catalana i les proves 
professionals previstes a la convocatòria. 
 

3. Realitzades les proves de llengua catalana, en data 15 de maig de 2017 es fa públic 
l’Acord de l’Òrgan Tècnic d’Avaluació de 17 de maig de 2017, per la qual es declaren 
excloses les persones que no l’han superat, i es confirma l’admissió de les persones 
aprovades. 

 
4. Un cop efectuades les proves professionals, en data 24 de maig de 2017, l’Òrgan Tècnic 

d’Avaluació avalua la resta de mèrits al•legats i acreditats pels participants.  
 

5. Mitjançant l’Acord de l’Òrgan Tècnic d’Avaluació de 20 de juny de 2017, publicat el 30 de 
juny, es fa pública la resolució provisional del concurs, amb les puntuacions parcials i 
totals obtingudes pels participants admesos en la convocatòria, així com les destinacions 
assignades, si s’escau, i s’obre un termini de deu dies hàbils per tal que els interessats 
puguin formular les al·legacions que considerin oportunes.  

 
6. Un cop revisades totes les reclamacions rebudes, s’acorda esmenar els errors detectats 

en les puntuacions aprovades i publicades en la resolució provisional, i aprovar i fer 
pública la proposta definitiva del resultat del concurs. 

 
7. S’admeten les renúncies presentades per quatre participants en el concurs de canvi de 

destinació, dins del període de 10 dies hàbils a partir de l’exposició del resultat 
provisional del concurs. 
 

Fonaments de dret 
 
1. Base 4 de la convocatòria pel que fa a la valoració dels mèrits i capacitats. 

 
2. Base 7.5 en relació a la publicitat dels acords de l’Òrgan Tècnic d’Avaluació. 
 
3. Base 8.2 sobre la publicació de la proposta definitiva del concurs. 
 
4. Base 9 de la convocatòria pel que fa a l’adjudicació dels llocs de treball. 
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Acords 

1. Aprovar la proposta definitiva del resultat del concurs de canvi de destinació per a la
provisió de llocs de treball de personal laboral fix del Departament d’Ensenyament
(convocatòria núm. LEN/002/16), d’acord amb els annexos següents:

Annex 1: Llista alfabètica de les persones concursants amb la puntuació assolida. 

Annex 2: Llista dels candidats seleccionats que hagin assolit una puntuació igual o superior 
a la que s’estableix com a mínima a la convocatòria, amb la destinació adjudicada ordenada 
per: 

- Ordre alfabètic de concursants destinats i descripció de la plaça assignada.
- Categoria i puntuació de concursants destinats i descripció de la plaça assignada.

Annex 3: Llista provisional de concursants no destinats. 

2. Donar publicitat d’aquest Acord i dels seus annexos el dia 24 de juliol de 2017 al tauler
electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (https://tauler.seu.cat), així
com per Internet a la pàgina http://ensenyament.gencat.cat, d’acord amb les bases 7.5 i
8.1 de la convocatòria.

3. Admetre les renúncies presentades pels següents participants al concurs de trasllat:

- Natalia Garcia Lopez.
- Joana Padilla Morales.
- Rut Terol Ledesma.
- Alina Muñoz Vives.

Contra aquest Acord, les persones interessades poden interposar una demanda davant de 
la jurisdicció social, en el termini de dos mesos, d’acord amb el que preveu l’article 69 de la 
Llei 36/2011, reguladora de la jurisdicció social,  d’acord amb el que disposa la base 11.1 de 
la convocatòria. 

La presidenta de l’Òrgan Tècnic d’Avaluació
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