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Convocatòria de procés selectiu mitjançant concurs públic per formar part de la 
llista d’aspirants per cobrir places vacants o substitucions en règim d’interinitat 
laboral a la plantilla municipal del centre de recursos educatius per a deficients 
auditius (CREDAC) gestionat pel Consorci d’Educació de Barcelona, especialitat 
d’Audioprotetista.  
 
La Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona ha resolt aprovar amb data 16 
d’octubre de 2014, la convocatòria, i les bases específiques que han de regir-la, del 
procés selectiu per a la constitució de la borsa de treball d’Audioprotetista.  
 
 
Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de presentar 
instància, on faran constar explícitament que compleixin els requisits exigits per 
participar, i currículum vitae acompanyat de la documentació justificativa dels requisits 
exigits així com fotocòpia acreditativa dels mèrits al·legats, a l’Oficina d’Atenció del 
Consorci d’Educació de Barcelona, o bé trametre-la per qualsevol dels mitjans que 
estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999, de 13 de gener, en el termini de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la 
publicació de l’anunci de la convocatòria al DOGC. 
 
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs contenciós administratiu, davant  la 
jurisdicció  contenciosa administrativa competent, en el termini de dos mesos a comptar 
de l' endemà de la seva notificació, 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 mateix òrgan que dicta l’acte, en el termini d’un mes 
a comptar de l’endemà de la seva  notificació, tal i com disposen els articles 116 i 117 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27-11-92), i l’article 
77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010), o qualsevol 
altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos. 
 
 
Les bases de la convocatòria són les que s’adjunten a continuació. 
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Bases que han de regir la convocatòria per a la constitució de la borsa de treball 
de Audioprotetista  
 
 
Perfil del lloc de treball 
 
Categoria professional: Audioprotetista 
Subgrup professional: C1 
 
Funcions: Dur a terme la valoració de la capacitat auditiva de 

l’alumnat amb diagnòstic mèdic de disminució auditiva. 

Prescriure i adaptar les pròtesis auditives, i verificar 
l’adaptació a partir del control i seguiment audiprotètic. 

Informar i assessorar les famílies i col·laborar amb tots els 
professionals que participen en el procés d’aprenentatge, 
especialment professionals del CREDAC, centres docents i 
serveis educatius, així com amb els serveis i especialistes 
externs al centre educatiu. 

Jornada i horari: La jornada ordinària és de 37,5 hores setmanals. L’horari 
ve determinat per les instruccions d’organització i 
funcionament dels centres. 

 
 
Requisits dels candidats 
 

 Tenir 16 anys complerts i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa. 

 Estar en possessió del títol de Tècnic superior en Audiopròtesis 

 Tenir la nacionalitat espanyola o la d’un dels altres estats membres de la Unió 
Europea o dels estats als quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits 
per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació 
de treballadors. També podran ser contractats el cònjuge, descendents o 
descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com de les persones 
amb nacionalitat dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als 
quals, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i 
ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, 
qualsevol que sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin 
separats de dret i, pel que fa als descendents, siguin menors de vint-i-un anys o 
majors d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors. Les persones 
estrangeres residents a Espanya podran ser contractades en els termes que 
preveuen les disposicions vigents. 

 No haver estat inhabilitat per a l’exercici de la Funció Pública per sentència 
judicial ferma, ni haver estat separat del servei per expedient disciplinari ferm en 
cap Administració Pública. 
Si es tracta de persones amb nacionalitat estrangera, en tots els casos hauran 
d’acreditar mitjançant declaració jurada o promesa que no es troben sotmesos a 
sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi, en el seu Estat, l’accés 
a la funció pública. 
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 Posseir la capacitat física i psíquica necessària per al desenvolupament de les 
funcions pròpies de la categoria professional. A aquests efectes, caldrà 
presentar un certificat mèdic oficial actualitzat que acrediti no patir cap malaltia 
ni defecte físic o psíquic que impossibiliti el desenvolupament de les tasques 
pròpies de la categoria. 
 
Les persones que tenen reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% 
hauran presentar un dictamen de l'equip multiprofessional de l'Institut Català 
d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) que acrediti la compatibilitat per a 
l'exercici de les tasques i funcions del lloc a cobrir i determini, si escau, les 
adaptacions que el candidat necessiti en el lloc de treball. 
 

 Coneixement de la llengua catalana. Els participants hauran d'acreditar Certificat 
de suficiència de català (C) o equivalent. 
Respecte dels aspirants que no aporten justificació documental del nivell de 
coneixements de llengua catalana, el Consorci d’Educació de Barcelona podrà 
determinar, si escau i als efectes exclusius de la comprovació de l’adequació de 
la contractació, d’altres sistemes d’acreditació. 

 

 Coneixement de llengua castellana. Els participants que no tenen la nacionalitat 
espanyola han d'acreditar el coneixement de la llengua castellana, tant en 
l'expressió oral com en l'escrita, en el grau adequat a l'exercici de les funcions 

pròpies de la categoria professional. 
Respecte dels aspirants que no aporten justificació documental del nivell de 
coneixements de llengua castellana, el Consorci d’Educació de Barcelona podrà 
determinar, si escau i als efectes exclusius de la comprovació de l’adequació de 
la contractació, d’altres sistemes d’acreditació. 

 
Tots els requisits s’han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds. 
 
 
Sol·licituds i terminis 
 
Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de presentar 
instància, on faran constar explícitament que compleixin els requisits exigits per 
participar, i currículum vitae acompanyat de la documentació justificativa dels requisits 
exigits així com fotocòpia acreditativa dels mèrits al·legats, a l’Oficina d’Atenció del 
Consorci d’Educació de Barcelona, o bé trametre-la per qualsevol dels mitjans que 
estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 
4/1999, de 13 de gener, en el termini de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà de la 
publicació de l‘anunci de la convocatòria al DOGC. 
 
Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, es publicarà la llista provisional de 
persones admeses i excloses a participar en el procés selectiu. A comptar de l'endemà 
de l'exposició de la llista provisional s'obrirà un termini de 10 dies hàbils per tal que les 
persones interessades puguin presentar les al·legacions i reclamacions que creguin 
oportunes davant l’àrea de recursos humans. Finalitzat el termini de reclamacions i 
resoltes les possibles incidències, es farà pública la llista definitiva de persones 
admeses i excloses. 
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La llista de persones aspirants admeses i excloses, així com els successius anuncis de 
la convocatòria, es publicaran a la pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona 
(www.edubcn.cat) i s’exposaran al tauler d’anuncis de la Oficina d’atenció i registre (Pl. 
d’Urquinaona, 6, planta baixa). 
 
 
 
Procediment de selecció 
 
Correspondrà a la Comissió de selecció establir els criteris a aplicar per a la valoració 
dels diferents apartats del procés, amb els límits de puntuació màxima fixats.  
 
 
Formació 
 
Es valorarà la formació reglada i continuada que tingui relació amb les funcions pròpies 
del lloc de treball, amb especial atenció a les següents àrees: 

 Audició i llenguatge 

 Magisteri i psicopedagogia 

 Actualització en noves tècniques, informàtica del registre audiprotètic i 
aplicacions. 

 Materials audioprotètics per a la realització de proves auditives. 
 
Aquest apartat es valorarà fins un màxim de 10 punts. 
 
 
Experiència professional 
 
Es valorarà l’experiència professional relacionada amb les funcions pròpies del lloc de 
treball, amb especial atenció a les següents àrees: 

 Realització de audiometries 

 Adaptació d’audiòfons de diferents prestacions 

 Treball amb nadons i alumnat de primera etapa d’educació infantil (0-3 anys) 
amb sordesa 

 Treball amb alumnat pluridefiecient 
 
Aquest apartat es valorarà fins un màxim de 10 punts. 
 
L’experiència a les Administracions Públiques s’haurà d’acreditar mitjançant certificació 
de l’òrgan competent.  
L’experiència obtinguda al sector privat s’acreditarà mitjançant el corresponent 
contracte de treball i documentació acreditativa de la relació laboral (certificat de 
funcions, certificat de l’empresa, declaració de l’impost d’activitats econòmiques, alta 
com treballador autònom...), i l’informe de vida laboral de la Seguretat Social.  
 
 
Puntuats els apartats de Formació i Experiència professional, es sumaran les 
puntuacions atorgades i s’ordenaran els aspirants. Els que ostentin les 10 puntuacions 
més altes passaran a la darrera fase d’entrevista i proves teòric-pràctiques.  
 
 
 

http://www.edubcn.cat/
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Entrevista i proves teòric-pràctiques 
 
L’entrevista, que versarà sobre aspectes relatius a la pràctica professional, farà especial 
èmfasi a valorar 

 La capacitat de treball en equip 

 La capacitat de desenvolupar i mantenir relacions amb altres professionals de 
l’àrea sanitària 

 La capacitat de comunicació i orientació als professionals i les famílies 
 
La Comissió de selecció valorarà, en funció del perfil dels aspirants, la possibilitat 
d’incorporar a l’entrevista la realització d’algun exercici teòric i/o prova pràctica 
relacionat amb les funcions del lloc de treball. 
 
El conjunt d’aquest apartat es valorarà fins un màxim de 10 punts. No la superaran, i 
restaran eliminats del procés, els aspirants que no arribin a 5 punts. 
 
 
Resultat del procés i constitució de la borsa 
 
Les persones que hagin superat el procés selectiu constituiran la borsa de treball. 
L’ordre de classificació final del procés es determinarà a partir del sumatori dels punts 
aconseguits als tres apartats: formació , experiència professional i entrevista/proves.  
 
En cas d’empat, l’ordre de classificació s’establirà d’acord amb la major puntuació 
obtinguda a l’apartat Entrevista i proves, i si persisteix,  successivament, a la major 
puntuació a Experiència professional, Formació i , en últim terme, la major edat de 
l’aspirant. 
 
 
Comissió de selecció 
 
La Comissió de selecció estarà formada per les següents persones: 
 
President: Sr. Antoni Gallardo Lozano 
Vocals: Sr. Ferran Velasco Cuevas, Sra. Joana Madurell Ramis i Sra. Montserrat 
Queralt Mitjans. 
Secretària: Carme Rangel Ramon  
 
Vocal suplent: Montserrat Anglarill Casulleras 
 
A més dels membres que formen part de la Comissió de selecció, a les sessions que 
s’estableixin hi podrà assistir, amb veu però sense vot, un observador designat pel 
Comitè d’empresa.  
  
La Comissió podrà disposar, si així ho creu convenient, la incorporació d’assessors/es 
especialistes que col·laborin amb els seus membres en l’elaboració i/o valoració dels 
exercicis. 
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Nota informativa 
 
Termini de presentació de la sol·licitud 
22 d’octubre fins al 8 de novembre, ambdós inclosos 
 
L’horari de l’Oficina d’Atenció i Registre del Consorci és: 

- de dilluns a dijous de 9 a 17 h. 
- divendres i vigílies de festiu de 9 a 14 h. 
 

L’horari del Registre General de l’Ajuntament de Barcelona (Plaça Sant Miquel,3) és: 
- de dilluns a dissabtes de 8.30 a 20 h. 

 
            
            
       

 


