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Decret número: 2876
DECRET

Identificació de l'expedient
Núm.exp.: 1272/2020/eRH
AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER PRESENTAR SOL.LICITUDS DE LA BORSA DE TREBALL
DE PROFESSORAT DE L’EMAID, DE L’ESPECIALITAT QUE HA QUEDAT DESERTA
Relació de fets
1.

En sessió ordinària de la Junta de Govern Local de 16 de juny de 2020, es va aprovar
entre d’altres la convocatòria i l’Oferta de Treball del procés de selecció de personal laboral
temporal per la borsa de treball de Professorat de l’EMAID de les especialitats següents:

TALLERS:
 Taller de Moda.
Titulació: CFGS Família Disseny de Moda o equivalent.
 Taller de Gravat i Estampació.
Titulació: CFGS Gravat i Estampació / llicenciat o graduat en Belles Arts o equivalent,
especialitat Gravat i Estampació.
 Taller Dibuix Artístic.
Titulació: CFGS família Comunicació Gràfica i Audiovisual / llicenciat o graduat en Belles
Arts o equivalent, especialitat Dibuix Artístic i Color.
 Taller d’Art Infantil.
Titulació: CFGS família Comunicació Gràfica i Audiovisual / llicenciat o graduat en Belles
Arts, mestre d’educació infantil/primària, especialitat Visual i Plàstica.
 Taller Còmic i Il·lustració
Titulació: CFGS Família Comunicació Gràfica i Audiovisual/ Llicenciat o graduat en Belles
Arts o equivalent, especialitat Còmic i Il·lustració.
 Taller de ceràmica
Titulació: CFGS Ceràmica Artística / Llicenciat o graduat en Belles Arts o equivalent,
especialitat Ceràmica
CICLES FORMATIUS:
 Cicle Formatiu Grau Superior Disseny Gràfic
Titulació: llicenciat, enginyer o graduat en les titulacions adients a l’especialitat de Disseny
gràfic (712), segons els requeriments del Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya: https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011914:28:0::NO
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 Cicle Formatiu Grau Superior Disseny de Videojocs i Entorns Virtuals.
Titulació: llicenciat, enginyer o graduat en les titulacions adients a les especialitats de
Mitjans Informàtics (722) i Mitjans Audiovisuals (721), segons els requeriments del
Departament
d’Educació
de
la
Generalitat
de
Catalunya:
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011914:28:0::NO
 Formació i Orientació Laboral (FOL)
Titulació: graduat o llicenciat en les titulacions adients a l’especialitat docent Organització
Industrial i Legislació (723), segons els requeriments del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya:
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011914:28:0::NO
El termini per presentar les sol·licituds finalitzava el 10 d’agost de 2020.
2. Un cop revisada la documentació presentada per les persones candidates, s’ha constat que
l’especialitat de Formació i Orientació Laboral (FOL) ha quedat deserta.
3. La Cap de Servei d’Escoles Municipals ha manifestat la necessitat de tenir borsa de totes
les especialitats per cobrir vacants i situacions temporals sobrevingudes que es vagin
produint durant el curs i poder seguir donant les classes als alumnes.
Fonaments de dret
1. Article 32 de la Llei 39/2019, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les
Administracions públiques.
2. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de
l’Estatut de l’Empleat Públic.
3. Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública
(arts. 14 i 42 a 58).
4. Llei 7/85, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (art. 89 a 91 i 103 i 104).
5. Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les
Disposicions legals vigents en matèria de règim local (arts.177).
6. Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya (arts. 286 a 290).
7. Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Personal al servei dels
ens locals (arts. 63 a 93).
8. Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2018.

Per tot això, RESOLC :
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PRIMER.- Ampliar el termini per la presentació de sol·licituds de la Borsa de Professorat de
l’Escola Municipal d’Art i Disseny fins el 18 de setembre de 2020, de l’especialitat que ha
quedat deserta, que és:
 Formació i Orientació Laboral (FOL)
Titulació: graduat o llicenciat en les titulacions adients a l’especialitat docent Organització
Industrial i Legislació (723), segons els requeriments del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya:
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011914:28:0::NO
SEGON.- Publicar l’ampliació del termini de la convocatòria i l’Oferta de Treball de la borsa de
treball de Professorat de l’EMAID de l’especialitat Formació i Orientació Laboral (FOL), al web
municipal i a les xarxes socials.
TERCER.- Peu de recursos.
“Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa i és immediatament executiu, i de conformitat amb l’art. 69 de la Llei
36/2011, 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social, podeu interposar demanda davant del jutjat o sala competent de l'ordre
social en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació.
Tot això, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre recurs que estimi pertinent.”

Fin_texto_de_propuesta

Primera tinenta d'Alcaldia i regidora
delegada d'Esports, Gent gran i
Seguretat

Signat a Vilanova i la Geltrú,
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