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ACTA FINAL II 

 

Direcció de recursos humans i organització 
Oficina Tècnica 1 

 

PROCÉS: Convocatòria de 16 places d’educador/a 1r cicle d’educació infantil per concurs oposició via 

consolidació de l’ocupació temporal  

EXPEDIENT: 2019/13714 

ASSUMPTES: Acta final II. Esmena error data inici contractes. Proposta de l’òrgan de selecció de cobertura 

d’una plaça del 50% de la jornada que resulta vacant, segons ordre de puntuació. 

 

Data: 23 de desembre de 2021 
Tipus de sessió: telemàtica.  
Lloc: virtual 

 
ORDRE DELS DIES:  
 

1. Esmena error data inici contractes. 
2. Proposta de l’òrgan de selecció de cobertura d’una plaça del 50% de la jornada que resulta vacant, 

segons ordre de puntuació. 
 

 
1. Esmena error data inici contractes. 
 
A l’acta final d’aquest procés selectiu, signada i publicada en data 29 de novembre de 2021, es feia constar 
en el darrer paràgraf de l’apartat de Proposta de l’òrgan de selecció de cobertura de les places, en referència 
a la data d’inici dels contractes, el següent: 
 
 
“D’acord amb l’establert a l’apartat 9 de les bases específiques de selecció s’indica que “La Direcció de 
Recursos Humans i Organització, vetllarà perquè la incorporació del nou personal es produeixi de forma que 
l’impacte sigui el menor possible de cara a la gestió pedagògica del curs escolar, fent-la coincidir amb l’inici 
del curs escolar.”. Per tant, els contractes laborals indefinits es formalitzaran el 8 de gener de 2022, 
per tal que l’impacte sigui el menor possible de cara a la gestió pedagògica del curs 2021/2022.” 
 
Quan hauria de dir: 
 
 
“D’acord amb l’establert a l’apartat 9 de les bases específiques de selecció s’indica que “La Direcció de 
Recursos Humans i Organització, vetllarà perquè la incorporació del nou personal es produeixi de forma que 
l’impacte sigui el menor possible de cara a la gestió pedagògica del curs escolar, fent-la coincidir amb l’inici 
del curs escolar.”. Per tant, els contractes laborals indefinits es formalitzaran el 10 de gener de 2022, 
per tal que l’impacte sigui el menor possible de cara a la gestió pedagògica del curs 2021/2022.” 

 
 
Per tant, es procedeix a esmenar l’error material de transcripció existent a l’acta esmentada, en el sentit que 
la data de formalització dels contractes correcta és el 10 de gener de 2022. 
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2. Proposta de l’òrgan de selecció de cobertura d’una plaça del 50% de la jornada que resulta vacant, 

segons ordre de puntuació: 
 

 
Entre les persones proposades a l’acta final d’aquest procés per cobrir les places del 50% de la jornada es 
proposava a la Sra. Laura Sánchez Sánchez. La senyora esmentada alhora ha estat proposada per l’òrgan de 
selecció del procés selectiu per cobrir 7 places d’educador/a 1r cicle d’educació infantil via ordinària (Expedi-
ent 18352/2019). En data 22 de desembre de 2021, la Sra. Sánchez ha comunicat mitjançant registre d’en-
trada número E-08121-2021-063411, la seva renúncia a la plaça d’educador/a 1r cicle d’educació infantil del 
50% de la jornada. 
 
Pel motius exposats, ha estat necessari contactar amb les persones que van ser entrevistades i que inicial-
ment no havien estat proposades per cobrir una de les places objecte de la convocatòria seguint l’estricte or-
dre de puntuació. 
 
La persona aspirant amb codi identificador 277, ha consolidat plaça d’educador/a 1r cicle d’educació infantil a 
jornada a temps complert per la convocatòria ordinària (Expedient 18352/2019), en data 23 de desembre de 
2021 mitjançant registre d’entrada número E-08121-2021-063526 ha informat de la seva voluntat de consoli-
dar la plaça del 100% de la jornada, per tant refusa cobrir aquesta plaça d’educador/a 1r cicle d’educació in-
fantil del 50% de la jornada. 
 
La persona aspirant amb codi identificador 222, un cop proposada la possibilitat de cobrir aquesta plaça del 
50% ha comunicat que no està interessada, mitjançant registre d’entrada E-08121-2021-063541 de data 23 
de desembre de 2021. 
 
 
La persona aspirant amb codi identificador 712, ha consolidat plaça d’educador/a 1r cicle d’educació infantil a 
jornada a temps complert per la convocatòria ordinària (Expedient 18352/2019), en data 24 de desembre de 
2021 mitjançant registre d’entrada número  E-08121-2021-063691 ha informat de la seva voluntat de consoli-
dar la plaça del 100% de la jornada, per tant refusa cobrir aquesta plaça d’educador/a 1r cicle d’educació in-
fantil del 50% de la jornada. 
 
Persona proposada per cobrir la plaça vacant del 50% de la jornada 
 
Per tant, es l’òrgan de selecció proposa per cobrir una plaça d’educador/a 1r cicle d’educació infantil 
amb un contracte laboral indefinit a temps parcial del 50% de la jornada habitual a partir del 10 de gener 
de 2022, a la senyora Lidia Gómez Duran (codi identificador 496) 
 
 
I sense més assumptes a tractar, es signa aquesta acta per part de la presidenta i secretària, amb la 
conformitat de l’òrgan de selecció.  

 


