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CONCURS DE TRASLLATS PER PROVEIR LLOCS DE TREBALL VACANTS 
CORRESPONENTS ALS DIFERENTS CENTRES DOCENTS MUNICIPALS, 
GESTIONATS PEL CONSORCI D’EDUCACIÓ DE BARCELONA, D’ENSENYAMENT 
SECUNDARI, D’EDUCACIÓ ESPECIAL I EDUCACIÓ DE LES PERSONES ADULTES.  
 

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’ensenyament 
secundari i d’educació especial.  
 

Els llocs de treball vacants per al curs 2019-2020 objecte de provisió d’aquest concurs, classificats 
per centres i especialitats, figuren relacionats a l’Annex de la present convocatòria. S’hi afegiran 
les vacants resultes de la seva resolució. 
 

Podran participar-hi els funcionaris i funcionàries municipals 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.  
 

Cada aspirant podrà optar a totes les places de la categoria docent a què pertany i, sempre que 
corresponguin, o bé a l’especialitat o especialitats que tingui reconegudes per Resolució, o bé a 
alguna altra especialitat per a la qual hagi estat capacitat/da o habilitat/da igualment per Resolució. 
Estan exemptes del requisit d’especialització les persones pertanyents a categories docents 
anteriors a la LOGSE. 
 

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. Als efectes de fixar aquesta dada s’entendran separades les plantilles 
d’ESO/Batxillerat i Formació Professional. 
 
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 als quals s’hagi suprimit el lloc que ocupaven.  
 
2) Aquells que concorrin per una especialitat de la qual en siguin titulars. 
 
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 

http://www.edubcn.cat/
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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 docent 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/a 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. Si s’ha produït 
tancament d’aula en el de procedència, es comptarà el temps de permanència en l’anterior. (Es 
comprovarà d’ofici) 

 

 Per cada any de serveis efectius en altres Cossos docents referits a la LOE, 0,5 punts per any. 
 

 Per impartició de matèries pròpies de l’especialitat, a 1,25 punts per any, fins a 
     5 punts. 
 

 Per l’ocupació de càrrecs de coordinador de cicle, cap de departament o tutor/a en Centres 
públics docents, 1 punt per any , fins a 5 punts. (Es comprovarà d’ofici) 

 

 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. 

 
Formació permanent: Fins a 15 punts  
 

 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 
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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  

 Doctorat: 3 punts 

 Altres titulacions universitàries, 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 o persona en qui delegui 
 
Vocalies: 4 vocals designats entre els professors/es 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 nomenar 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 
 
SECUNDÀRIA 
 
ESO i Batxillerat 
 
Institut Juan Manuel Zafra  
 

 3 Anglès  
 4 Llengua i literatura catalana 
 2 Llengua i literatura castellana 
 1 Geografia i història 
 1 Música 
 1 Francès 
 1 Biologia i geologia 
 
Institut Ferran Tallada  
 

 1 Anglès 
 1 Llengua i literatura catalana 
 1 Geografia i història  
 3 Matemàtiques 
 1 Biologia 
 1 Física i química 
 1 Tecnologia 
 1 Orientació Educativa 
 
Institut Josep Serrat i Bonastre  
 

 2 Anglès  
 2 Llengua i literatura catalana  
 2 Llengua i literatura castellana  
 1 Educació Física 
 1 Filosofia 
 1 Matemàtiques 
 1 Economia 
 1 Física i química 
 1 Geografia i història  
 
Institut Bosc de Montjuïc  
 

 1 Cultura clàssica 
 1 Biologia i geologia 
 2 Geografia i història 
 1 Dibuix 
 1 Física i química 
 
Institut Anna Gironella de Mundet  
 

 1 Francès 
 2 Llengua i literatura castellana 
 1 Cultura clàssica 
 1 Dibuix 
 2 Tecnologia 
 
Institut Lluïsa Cura 
 

 3 Anglès 
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ESCOLES D’ADULTS 
 
La Pau  
 

Àmbit de comunicació: Anglès (haurà d’acreditar coneixements superiors de llengua catalana 
mitjançant la possessió del certificat de nivell superior de català C2 o d’una titulació equivalent 
reconeguda oficialment.) 
 
Francesc Layret  
 

Àmbit de comunicació: Anglès (haurà d’acreditar coneixements superiors de llengua catalana 
mitjançant la possessió del certificat de nivell superior de català C2 o d’una titulació equivalent 
reconeguda oficialment.) 
Àmbit de comunicació: Llengua i literatura catalana (haurà d’acreditar coneixements suficients de 
la llengua anglesa mitjançant la possessió del certificat de nivell B2 d’anglès o d’una titulació 
equivalent reconeguda oficialment.) 
Àmbit científic i tecnològic: 2 Biologia i geologia 
Àmbit científic i tecnològic: 1 Matemàtiques 
 
Can Batlló  
 

Àmbit de comunicació: Anglès (haurà d’acreditar coneixements superiors de llengua catalana 
mitjançant la possessió del certificat de nivell superior de català C2 o d’una titulació equivalent 
reconeguda oficialment.) 
Àmbit de comunicació: Llengua i literatura castellana (haurà d’acreditar coneixements suficients de 
la llengua anglesa mitjançant la possessió del certificat de nivell B2 d’anglès o d’una titulació 
equivalent reconeguda oficialment.) 
Àmbit de socials: Economia. 
 
CENTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL 
 
CEE Vil.lajoana  
 

 2 Orientació Educativa 
 
CEE Pont del Dragó  
 

 1 Dibuix 
 
 



        

6 

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL 
 
SECUNDÀRIA  Formació Professional 
Professor/a d'ensenyament secundari 
 

 
FOL 501 502 508 510 512 515 519 520 525 

Institut Ferran Tallada 1   1       

Institut Anna Gironella de Mundet      1   4 3 

Escola Municipal d'Audiovisulas (EMAV)        6   

Institut Rubió i Tuduri       1    

Institut Lluïsa Cura  1   6      

Institut Narcís Monturiol   3        

CEE Pont del Dragó  2         

Total 1 3 3 1 6 1 1 6 5 3 

 
501 Administració d’empreses 
502 Anàlisi i química industrial 
506  Hoteleria i turisme 
508 Intervenció sociocomunitària 
510 Organització i gestió comercial 
512 Organització I projectes de fabricació mecànica  
515 Processos de producció agrària 
519 Processos i mitjans de comunicació 
520 Pro. I productes de tèxtil, confecció i pell 
525 Sistemes electrotècnics i automàtics 
 
Professor/a tècnic/a de formació professional 
 

 
602 605 606 608 615 616 617 620 621 622 625 629 

Institut Ferran Tallada        2   8  

Institut Anna Gironella de Mundet 3 1 3    11      

Escola Municipal d'Audiovisulas 
(EMAV)     

 
      10 

Institut Rubió i Tuduri      1       

Institut Lluïsa Cura         6 5   

Institut Narcís Monturiol    6 1        

CEE Castell de Sant Foix      1       

Total 3 1 3 6 1 2 11 2 6 5 8 10 

 
602 Equips electrònics 
605 Instal·lacions i manteniment d'equips tèrmics i fluids 
606 Instal·lacions electrotècniques 
608 Laboratori 
615 Operacions de processos 
616 Operacions i equips de producció agrària 
617 Patronatge i confecció 
620 Procediments sanitaris i assistencials 
621 Processos comercials 
622 Processos de gestió administrativa 
625 Serveis a la comunitat 
629 Tècniques i procediments d'imatge i so 
 


