CONCURS DE TRASLLATS PER PROVEIR LLOCS DE TREBALL VACANTS
CORRESPONENTS ALS DIFERENTS CENTRES DOCENTS MUNICIPALS,
GESTIONADES PEL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA CORRESPONENTS
A EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA I EDUCACIÓ ESPECIAL. (Resolució de
Gerència de data 30 d’abril de 2019)
Es convoca concurs de trasllats, d’acord amb les presents Bases, per tal de proveir llocs de treball
vacants als centres públics municipals, gestionats pel Consorci d’Educació, d’Educació Infantil i
Primària i d’Educació Especial.
Els llocs de treball vacants per al curs 2019-2020 objecte de provisió d’aquest concurs, classificats
per escoles i especialitats, figuren relacionats a l’annex I de la present convocatòria. S’hi afegiran
les resultants de la seva resolució.
Podran participar-hi els funcionaris i funcionàries del Consorci d’Educació en servei actiu amb
destinació a qualsevol dels centres d’ensenyament municipals mitjançant el procés d’adscripcions
celebrat durant el mes de juny de 1999 i posteriors processos d’adscripció, els funcionaris i
funcionàries de l’IMEB/Consorci d’Educació en servei actiu que posseeixi categories docents
encara que actualment no estigui exercint docència, els funcionaris i funcionàries municipals que
es trobin en destinació provisional, i també el funcionariat municipal al qual s’hagi suprimit el lloc
que ocupava, així com els reingressats amb destinació provisional. El temps mínim de
permanència en l’anterior destinació és de 2 anys.
Les persones que ocupessin una plaça que hagi estat suprimida, hauran de participar en aquest
concurs, o bé quedar a disposició del Consorci d’Educació.
Els/les mestres que posseeixin títols, diplomes o certificats als qual es refereix l’annex 2 d’aquesta
convocatòria, si així ho desitgen, podran participar en el concurs de trasllats per una altra
especialitat per la qual puguin obtenir el reconeixement de la capacitació necessària.
A tal efecte, les sol·licituds de reconeixement de capacitació, juntament amb la documentació
justificativa d’estar en possessió o en condicions d’obtenir, per haver finalitzat els estudis
corresponents, els títols, diplomes i/o certificats corresponents, hauran de presentar-se al mateix
temps que la sol·licitud de trasllat i dins el mateix termini.
Cada aspirant podrà optar a totes les places de la categoria docent a què pertanyi, sempre que
corresponguin, o bé a l’especialitat o especialitats que tingui reconegudes per Resolució de
l’Institut d’Educació/Consorci d’Educació, o bé a alguna altra especialitat per a la qual hagi estat
capacitat/da o habilitat/da igualment per Resolució de l’Institut d’Educació/Consorci d’Educació.
Atenent criteris de planificació, estabilitat, continuïtat de càrrecs directius i necessitats de perfils
professionals específics, cada centre, amb proposta motivada de la direcció, podrà sol·licitar no
oferir com a vacants fins el màxim d’un terç de les vacants estructurals a jornada complerta de la
seva plantilla.
Amb caràcter previ a l’aplicació del barem general del concurs, la Junta de Valoració dictaminarà
si els aspirants a aquestes places compleixen els requisits i s’ajusten al perfil requerit per a
cadascuna d’elles. En resultaran exclosos per aquestes places els aspirants que no reuneixin o
acreditin els requisits.
Pel que fa a la resolució d’aquest concurs, i quant a l’adjudicació dels llocs de treball, es realitzarà
pel següent ordre de preferència:
1) Els participants que obtinguin el reconeixement de capacitació per una especialitat amb vacant
en el mateix centre docent on tenen la seva plaça.
2) Els participants als quals s’hagi suprimit el lloc que ocupaven.
3) Aquells que concorrin per una especialitat de la qual en siguin titulars.
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La presentació de sol·licituds s’ha de fer a l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació de
Barcelona, o bé trametre-les per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
A les instàncies caldrà indicar les places a les quals s’opta i amb quin ordre de prioritat, així com la
declaració expressa de complir els requisits exigits per participar en el concurs.
Si per la resolució d’assignació de les places demanades fos necessària l’aplicació del barem de
mèrits, es requerirà als interessats l’acreditació documental dels mèrits ressenyats.
El model de sol·licitud es podrà obtenir a l’Oficina d’Atenció del Consorci d’Educació de Barcelona
o a l'adreça d'Internet: http://www.edubcn.cat
El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs de trasllats serà de 15
dies naturals a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria a la Gaseta
Municipal.
Totes les condicions requerides per participar-hi, com també els mèrits al·legats, han d’haver estat
perfeccionats en la data de finalització del termini de presentació de les instàncies.
La Junta de Valoració podrà requerir en qualsevol moment els i les aspirants per a la justificació o
aclariment de mèrits sobre els quals es plantegin dubtes.
En tot allò que no preveu aquesta convocatòria, s'estarà a allò disposat a la Resolució
ENS/2502/2018, de 23 d'octubre, per la qual s’anuncia la convocatòria de concurs de trasllats
adreçada al personal del cos de mestres de la Generalitat de Catalunya.
El concurs serà resolt:
En primer lloc, d’acord amb els criteris de preferència ja indicats. En segon lloc, i per resoldre les
sol·licituds coincidents sobre la mateixa plaça, s’aplicarà el següent:
Barem de mèrits
Per experiència en la docència i la gestió, com a funcionari/ària de carrera o contractat/ada
laboral fix/a:
(S’aplicarà el còmput per mesos de serveis, per la qual cosa el total anual serà dividit per dotze)
 Per cada any de servei actiu en el Cos a què pertany la vacant, 1,5 punts. (Es comprovarà
d’ofici)
 Per temps de permanència en el centre de procedència, a 0,5 punts per any. (Es comprovarà
d’ofici)
 Per cada any de serveis efectius en altres Cossos docents referits a la LOE, 0,5 punts per any.
 Per l’ocupació de càrrecs de coordinador de cicle o tutor/a en Centres públics docents
municipals, 1 punt per any , fins a 5 punts.
 Per l’ocupació de càrrecs en òrgans unipersonals, 1’25 punts per any, fins a 5 punts. (Es
comprovarà d’ofici)
 Per haver participat en el Consell Escolar representant el sector del professorat, 0,25 punts per
any, fins a 2 punts.
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Formació permanent: Fins a 15 punts (l’excés que algun candidat pogués obtenir tenint en
compte les puntuacions que s’indiquen a continuació no seria tingut en compte)
 Per impartició de cursos o seminaris relacionats amb la plaça a la qual s’opta, o per coordinació
de grups de treball sobre aquestes matèries, fins 2 punts
 Per haver organitzat activitats de formació permanent, fins a 2 punts, en funció de la durada i
transcendència d’aquestes activitats
 Per la participació en cursos que tinguin per objecte el perfeccionament sobre els aspectes
científics i didàctics de les especialitats corresponents a les places per les quals opti el
participant, per cada 10 hores, 0,5 punts, fins a un màxim de 6. Aquests cursos hauran de ser
acreditats mitjançant documentació acreditativa de les hores de durada.
 Per la participació en cursos relatius a aspectes relacionats amb l’ensenyament, però no
inclosos a l’apartat anterior, per cada 10 hores, 0,1 punts, fins a un màxim de 3. Aquests
cursos hauran de ser acreditats mitjançant documentació acreditativa de les hores de durada.
 Masters o post graus que tinguin per objecte el perfeccionament sobre els aspectes científics i
didàctics de les especialitats corresponents a les places per les quals opti el participant, que
tinguin durada igual o superior a 300 hores, 2 punts
 Masters o post graus que tinguin per objecte el perfeccionament sobre els aspectes científics i
didàctics de les especialitats corresponents a les places per les quals opti el participant, que
tinguin durada igual o superior a 150 hores, 1 punt
 Masters o post graus que tinguin per objecte el perfeccionament sobre els aspectes científics i
didàctics de les especialitats corresponents a les places per les quals opti el participant, que
tinguin durada igual o superior a 75 hores, 0,75 punts
Mèrits acadèmics, fins a 5 punts (l’excés que algun candidat pogués obtenir tenint en compte les
puntuacions que s’indiquen a continuació no seria tingut en compte):
 Altres titulacions, diferents a les al·legades per a l’ingrés al Cos
Llicenciatures: 2 punts
Diplomatures: 2 punts
Altres mèrits, fins a 5 punts:
 Per publicacions en matèries relacionades amb la plaça a la qual s’opta, en funció de la
transcendència i relleu d’aquestes publicacions, fins a 3 punts
 Per haver participat en el Consell Escolar com a representant municipal, 0,25 punts per any,
fins a 2 punts.
Junta de Valoració:
Presidència: Sr. Antoni Gallardo Lozano
Vocalies: 4 vocals designats entre els mestres pertanyents a l’administració local, en servei actiu i
amb destinació en centres docents municipals o serveis educatius. El nombre de vocals que
s’hauran de nominar podrà incrementar-se en raó del volum de participants que, per cada
especialitat o grup d’especialització al.leguin mèrits que hagin de ser valorats per la comissió
esmentada.
El Director de l’Àrea de Recursos Humans i Organització o persona en qui delegui
La Junta de Personal i el Comitè d’Empresa podran designar un/a membre titular i un/a de suplent,
que podrà assistir a les sessions de la Comissió.
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ANNEX I
LLOCS A COBRIR MITJANÇANT CONCURS DE TRASLLAT
ESCOLES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
Arc Iris
2 Primària
1 Anglès
1 Pedagogia terapèutica (Ed. Especial)
Bàrkeno
3 Infantil
2 Primària
Escola del Bosc
2 Infantil
2 Primària
1 Anglès
1 Educació física
Casas
1 Infantil
1 Audició i llenguatge
Els Pins
1 Infantil
1 Primària
1 Educació física
Escola del Mar
3 Infantil
1 Primària
1 Anglès
Ignasi Iglesias
3 Infantil
4 Primària
1 Anglès

Parc del Guinardó
2 Infantil
4 Primària
Patronat Domènech
2 Primària
4

Pau Vila
1 Anglès
Reina Violant
2 Infantil
3 Primària
1 Música
Tres Pins
2 Infantil
1 Primària
Turó Blau
2 Infantil
1 Música
ESCOLES D’EDUCACIÓ ESPECIAL
La Ginesta
8 Pedagogia terapèutica (Ed. Especial)
1 Música
1 Audició i llenguatge
Vil.lajoana
11 Pedagogia terapèutica (Ed. Especial)
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ANNEX 2

Especialitat: Primària
Títol de mestre, diplomatura en professorat d’educació general bàsica,
d’ensenyament primari, o grau equivalent.

títol de mestre

Especialitat: Educació Especial
Diplomat en les escoles universitàries de professorat d’educació general bàsica, especialitat
educació especial, o grau equivalent.
Títol de mestre, diplomatura en professorat d’educació general bàsica, títol de mestre
d’ensenyament primari, o grau equivalent, més les titulacions següents:
- Diplomat EUFP, especialitat d’Educació Especial
- Llicenciat en Filosofia i Lletres, Secció Pedagogia, Subsecció Educació
Especial / Pedagogia Terapèutica
- Títol o diploma de Professor especialitzat en Pedagogia Terapèutica
- Títol o diploma de professor especialitzat en Pertorbacions del Llenguatge
i Audició
- Certificat expedit pel Ministeri de Sanitat de:
Psicopatologia del llenguatge i la seva rehabilitació; Rehabilitació del
llenguatge; Rehabilitació audiofonològica i tècniques logopèdiques
- Diploma de Patologia del Llenguatge. Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau
- Diploma de logopèdia corresponent als cursos realitzats mitjançant
conveni entre les diferents administracions educatives i universitats

-

Especialitat: Educació Infantil
Títol de mestre, diplomatura en professorat d’educació general bàsica, títol de mestre
d’ensenyament primari, o grau equivalent més alguna de les titulacions següents:
- Diplomat EUFP, especialitat Preescolar
- Acreditació d’haver superat cursos d’especialització homologats pel MEC
o declarats equivalents pel Departament d’Ensenyament
Especialitat: Anglès
Diplomat en les escoles universitàries de professorat d’educació general bàsica, especialitat
llengua estrangera (anglès).
Títol de mestre, diplomatura en professorat d’educació general bàsica, títol de mestre
d’ensenyament primari, o grau equivalent, més les titulacions següents:.
- Diplomat EUFP, Filologia Anglesa
- Llicenciat en filologia anglesa, o haver-ne superat els tres primers cursos
complets
- Diplomats en anglès per l’Escola Universitària d’Idiomes (traductors i
intèrprets)
- Certificats d’aptitud d’anglès de l’Escola Oficial d’Idiomes
- Acreditació d’haver superat cursos d’especialització homologats pel MEC
o declarats equivalents pel Departament d’Ensenyament

Especialitat: Educació Física
Diplomat en les escoles universitàries de professorat d’educació general bàsica, especialitat
d’educació física.
Títol de mestre, diplomatura en professorat d’educació general bàsica, títol de mestre
d’ensenyament primari, o grau equivalent, més les titulacions següents:.
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- Llicenciat en educació física o haver-ne superat els tres primers cursos
complets
- Diplomat en educació física
- Títol de professor, instructor, instructora general o mestre instructor
d’educació física
- Acreditació d’haver superat cursos d’especialització homologats pel MEC
o declarats equivalents pel Departament d’Ensenyament

Especialitat: Educació Musical
Diplomat en les escoles universitàries de professorat d’educació general bàsica, especialitat
d’educació musical.
Títol de mestre, diplomatura en professorat d’educació general bàsica, títol de mestre
d’ensenyament primari, o grau equivalent, més les titulacions següents:.
- Diplomes de capacitat anteriors al Decret de 1942
- Estudis musicals: títol de professor (superior o de grau mitjà)
- Diplomes d’instrumentista o cantant (grau mitjà)
- Acreditació d’haver superat cursos d’especialització homologats pel MEC
o declarats equivalents pel Departament d’Ensenyament
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