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ACORD DE CREACIÓ I MANTENIMENT DEL FITxER D'EXPERTS/ES DOCENTS PER ALS CURSOS DE 

FORMACIÓ OCUPACIONAL bEL SERVEI PÚBLIC D'OCUPACIÓ DE CATALUNYA. I 

Barcelona, 30 de maig de 2017 

REUNITS, 

D'una part, el comitè intercentres del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

I d'una altra, el sub-director general de Recursos Hwnans i Administració de la Direcció de Serveis de la 

Secretaria General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la sub-directora general de 
Recursos Hwnans, Organització i Qualitat del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en representació del 
Departament esmentat. 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat per signar aquest Acord i a continuació, 

EXPOSEN, 

Que el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (en endavant, SOC) té l'objecte de gestionar i integrar el 

conjunt d'actuacions i serveis ocupacionals per mantenir i fomentar l'ocupació estable i de qualitat, i 
l'autoocupació; i el prevenir i reduir la desocupació, tot fomentant i garantint la formació professional 
ocupacional i contínua. 

El SOC té entre les seves prioritats garantir i fomentar la formació i la qualificació professional de les 
persones. Per això, compta amb una eina de gran valor: la xarxa de centres propis de referència en la 
formació professional ocupacional constituïda pels vuit Centres d'Innovació i Formació i el Centre de 
Formació Professional d'Automoció (en endavant, Centres). 

L'activitat formativa que aquests Centres duen a terme es basa fonamentalment en la impartició d'accions ~e 
formació per a l'ocupació, específiques, de qualitat i adaptades a les necessitats de les persones, de les 
empreses i dels territoris. Amb aquestes accions es pretén oferir la formació teòrica i pràctica necessària 

per assolir o millorar les competències professionals que afavoreixin la inserció o la reinserció laboral de les 
persones que hi participen, treballadors o treballadores en situació d'atur inscrits com a demandants 
d'ocupació a les Oficines de Treball. 

La contractació dels experts docents es realitza mitjançant el contracte d'obra i serveis que recull l'article 

26.2 del VI Conveni col· lectiu únic d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya 
per al període 2004-2008. En l'Anne~ IV d'aquest Conveni s'estableix la necessitat de pactar amb'el Comitè 

lntercentres la constitució d'un fitxer d'experts/es en formació ocupacional (en endavant, FED) com a 
requisit per a la contractació d'aquest personal. 

Les característiques variants del mercat laboral català requereixen d'una gestió dinàmica de la programació 

dels Centres. D'una banda, per satisfer les noves exigències formatives que generen els nous jaciments 
d'ocupació i que suposa una ingent activitat prospectiva per part dels Centres. I d'altra banda, sota la 
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iniciativa que s'exerceix des del Dep~rtament de Treball, Afers Socials i Famílies, per reorientar els 
treballadors cap a les professions de futur. I 
En un altre sentit, les ·característiques dels Centres i la seva especialització en branques productives 
determinades, per a la qual s'han dotat de maquinària i altres miljans amb un cost elevat que s'ha 
d'amortitzar a mig termini, acota les especialitzacions contractades per territori. 

Tot plegat, dibuixa un escenari complex, en el que la necessitat de contractació d'experts es troba subjecte a 
tres condicionants. En primer lloc, no existeix una demanda constant de docents d'especialitats concretes, 
sinó que està condicionat a les necessitats del mercat. En segon lloc, la demanda de docents està molt 
segmentada a conseqüència de les exigències Reial decret 189/2013, de 15 de març, pel qual es modifica el 
Reial decret 34/2008, de 18 de gener, pel qual es regulen els certificats de professionalitat i els reials decrets 

pels quals s'estableixen certificats de professionalitat dictats en la seva aplicació. Finalment, la confluència 
dels dos condicionants anteriors comporta un volum de contractacions molt reduït, que no justifica un procés 

de convocatòria pública en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya perquè generaria expectatives de 
contractació que no es podrien satisfer. 

ACORDEN, 

1) Constitució del Fitxer d'Experts Docents. 

La constitució inicial d'un fitxer d'experts docents amb les persones que han estat contractades els anys 
2015, 2016 i 2017, distribuïdes en segments segons, família professional, àrea professional, certificat de 
professionalitat (en endavant, CP) o mòdul formatiu ilo especialitat formativa, i àmbit territorial (per 
províndes). 

En compliment de la Lleï Orgànica de Protecció de Dades, aquest fitxer es va preveure a l'Ordre 

TRE/199/2010, de 12 de març, amb el nom: Base de dades de persones formadores. La unitat orgànica 
responsable de la custòdia i el manteniment del fitxer és la Direcció del Servei Públic d'Ocupació de 
Catalunya. 

2) Requisits per entrar i romandre en el FED 

Per accedir al fitxer i romandre-hi caldrà reunir els requisits que s'estableixen per a cada segment. 

En qualsevol cas, caldrà acreditar: 

a) Titulació acadêmica ilo experiència provada. 

i) La titulació acadèmica serà acreditable miljançani fotocòpia compulsada del títol. Si aquesta 
documentació obra en els arxius del SOC no caldrà tornar a presentar-la. En aquells casos en els 
quals la titulació no sigui un requisit exigit per una normativa amb rang de llei, s'aplicarà el que 

estableix la disposició transitòria 1 del VI Conveni Col· lectiu. 

íi) L'experiència provada o competència professional, d'acord amb l'article 29 de l'Ordre ESS 
1897/2013, es podrà acreditar: 
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Els pedodes treballats per compte aliè. Mitjançant certificat de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social en el qual c~nsti l'empresa, la categoria laboral (grup de cotització) i el l 
pedode de contractació, i contracte de treball; o certificat de l'empresa on hagi adquirit 

l'experiència laboral, en el qual consti específicament la durada dels terminis de prestació 

del contracte, l'activitat desenvolupada i l'interval de temps en què s'ha realitzat aquesta 
activitat. 

El pedodes treballats per compte propi. Mitjançant certificat de la Tresoreria General de 

la Seguretat Social en el qual s'especifiquin els perlades d'alta a la Seguretat Social en el 
règim especial corresponent i descripció de l'activitat desenvolupada i l'interval de temps 
en què s'ha realitzat aquesta activitat. 

En els casos que sigui necessari, la competència professional, ja sigui per compte aliè o per 
compte propi, podrà acreditar-se mitjançant certificat, segons el que s'estableix a l'article 29.2 
de l'Ordre ESS 1897/2013. 

b) Competència docent. D'acord amb l'article. 8 del RD 189/2013, per acreditar la competència 
docent requerida, el fonnador o persona experta haurà d'estar en possessió del certificat de 

professionalitat de fonnador ocupacional o del certificat de professionalitat de docència de la 

fonnació professional per a l'ocupació tret dels casos que es recullen en els punts a, b i e de l' 
esmentat article. 

e) Nivell .de coneixement del català. 

m 

i) El nivell de coneixement de llengua catalana exigible es determina en funció del nivell de 

qualificació del curs, d'acord amb el següent criteri: 

Per als cursos amb nivell de qualificació 1 i 2, nivell Certificat de nivell intermedi de 

català (B2). 

Per als cursos amb nivell de qualificació 3, nivell equivalent al Certificat de nivell de 

suficiència de català (C1). 

ii) L'acreditació del nivell de coneixements exigits es farà mitjançant el certificat acreditatiu 
corresponent. Si aquesta documentació obra en els arxius del SOC no caldrà tomar a presentar

la. 

S'establ.eix un periode transitori de dos anys des de l'inici de vigència d'aquest Acord en el qual, 
en cas que no 's'estigui en condició d'aportar l'esmentat certificat dins del tennini establert, si el 
responsable de selecció decideix que hi ha la necessitat de fer aquesta acreditació, es pot 

substituir per: 

La superació d'una prova de català del nivell pertinent. 
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Un certificat conforme aquella persona ha superat una prova de català del mateix nivell 

Jequerit per a la contractació en algun altre procés selectiu de personal en una 
administració catalana, emès per l'administració responsable de l'esmentat procés. 

En tot cas es respectarà el que estableix el Decret 16112002, d'li de juny, sobre l'acreditació del 
coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs 
de treball de les administracions públiques de Catalunya. 

Quan escaigui, caldrà també acreditar: 

d) Altres requisits docents específics per als CP publicats al BOE, o els que s'especifiquin en el 
programa del curs, en el supòsit d'especialitats de catàleg no CP o d'especialitats formatives pròpies 

del Centre. 

e) Altres requisits, no recollits a la normativa reguladora del CP o programes de les especialitats, però 
que es considerin necessaris per a les característiques específiques i concretes de 1' especialitat 
formativa i de l'entorn real d'aprenentatge (maquinària i equipaments que utilitzen els Centres). 

f) Quan ]'activitat formativa sigui susceptible de ser seguida per un alumne menor d'edat, caldrà 

complir amb el que s'estableix a la Instrucció 1/2015, de 6 de novembre, sobre requisit d'accés i 
d'exercici de llocs de treball que impliquen contacte habitual amb menors. 

En la mesura que s'avanci en la digitalització del processos i es tingui accés a nous serveis 
d'interoperabilitat, l'Administració podrà substituir el requisit de certificació per una autorització de la 

persona interessada, sense que calgui renegociar ei present Acord. 

3) Ordenació 

En el moment de constitució del fitxer, els experts entraran amb una puntuació equivalent a la mitjana de les 
valoracions rebudes en la primera fase (curricular, en la que es valorava els coneixements i l'experiència 
laboral) en els processos selectius que els van servir per ser contractats a cada segment durant els anys 2015, 

2016 i/o2017. 

Quan entrin nous docents a un determinat segment, es valoraran segons els següents criteris: 

1.- Coneixements (puntuació ~àxima de 10 punts). Es valorarà formació especialitzada rel~cionada 
amb el curs a impartir ilo amb la competència docent: 

Màster o postgrau: 1 O punts. 

Més de 150 hores formatives: 8 punts. 

De 1 O 1 a 150 hores formatives: 6 punts. 
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De 5,1 a 100 hores fonnatives: 4 punts. 

Menys de 50 hores fonnatives: 2 punts. 

2.- Experiència professional (puntuació màxima de 20 punts). Es valorarà: 

Experiència professional en el sector, fanúlia professional o ocupació relacionada amb el 

curs a impartir que excedeixi del mínim exigit: 1 punt per cada any, dins d'un màxim de 1 O. 

· Experiència docent en un Centre del SOC i relacionada amb el curs a impartir: 0,01 punt per 

cada hora de curs impartit, dins d'un ~xim de 1 O. 

Experiència docent relacionada amb el curs a impartir en d'altres centres o entitats: 0,005 

punts per cada hora de curs impartit, dins d'un màxim de 5. 

4) Selecció per a la contractació 

RESPONSABLE DE SELECCIÓ. La persona responsable del procediment de selecció és aquella que ocupi el 

lloc de director/a del Centre o figura anàloga. 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ. 

A partir de l'aprovació per part de la direcció del SOC de la proposta de programació dels cursos deformació 

ocupacional, des dels diferents Centres s'han de dur la tenne les següents actuacions: 

1) Comprovar que hi ha com a mínim tres persones susceptibles de ser contractades en aquells 

segments en els quals la programació preveu que caldrà contractar un expert docent. 

En el supòsit que no hi hagi aquest mínim de 3 persones candidates, el Centre que necessiti 

contractar publicarà l'oferta de treball, mitjançant l'Oficina de Treball corresponent, al Portal de 

Feina Activa. Així mateix, es farà també aquesta publicació la primera vegada que calgui contractar 

en un dels segments que s'ha constituït, malgrat compti amb el mínim abans establert, o bé quan es 

creï un nou segment. Les candidatures que s'hagin presentat a l'oferta, si compleixen els requisits, 
s'incorporaran a la borsa en el segment corresponent. 

Si amb aquest procés no s'obtenen suficients candidatures, l'Oficina de Treball on s'ha gestionat 

l'oferta haurà de fer un document acreditatiu on consti aquesta circumstància. 

2) En un únic procés selectiu, el responsable de selecció farà una entrevista competencial ilo una prova 

pràctica a les tres persones amb millor puntuació dins de cada segment. Si escau, la persona 

seleccionada en aquest procés podrà ser contractada per a les diferents edicions del mateix curs que 

es realitzin el mateix any. 

3) Si en el procés selectiu, cap dels candidats obté una valoració equivalent el 60% de la puntuació 

màxima establerta per a aquesta fase, es procedirà a avaluar els següents candidats per ordre de 

prelació al fitxer. En cas, que cap candidat superés el procés, es publicarà una nova oferta a l'Oficina 

corresponent. 
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5) Actualització 

A final d'any, un cop fmalitzat el període docent, i abans d'iniciar-ne un de nou, es revisarà les puntuacions 
dels experts segons els criteris establerts al punt 3 d'aquest Acord. L'experiència docent en els Centres i 
relacionada amb el curs a impartir es farà d'ofici; la resta de criteris només s'actualitzaran si un expert 
integrant del FED així ho demana por escrit i aporta la documentació pertinent. 

6) Causes de suspensió o exclusió 

Són causes de suspensió i exclusió aquelles que estableix l'article 26.10 del VI Conveni col· lectiu únic 
d'àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya i, específicament, les que es 
relacionen a continuació. 

Es consideren causes de suspensió en el fitxer: 

a) Estar en situació de baixa mèdica. 

b) Estar prestant serveis amb un contracte de durada determinada en un altre lloc de treball de 
1' Administració de la Generalitat. 

e) Estar en causa de suspensió del contracte de treball, sempre i quan aquesta causa hagi estat 
acreditada pel treballador/a amb caràcter previ a que es produeixi la necessitat de contractació. 

S'exclourà del fitxer a aquells docents que incorrin en algun d 'aquests supòsits: 

1. Renuncia voluntària, incapacitat, jubilació o defunció. 

2. Pèrdua dels requisits necessaris per romandre en el FED, en els termes del punt 2 d'aquest Acord. 

3. Incompliment de les condicions contractuals. 

4. No iniciar o abandonar el curs per al qual ha estat contractat; llevat de casos excepcionals en els 
quals tingui l'autorització expressa de la direcció del SOC. 

5. Informe negatiu, motivat i fonamentat, entre d'altres motius, en: la valoració negativa o queixes dels 
alunmes, la desconsideració o l'agressió a alumnes o empleats dels Centres, o la negligència en la 
cura del material i de les instal·lacions. 

Aquest informe l'emetrà la persona responsable de la direcció del Centre (o figura anàloga) i el 
trametrà al Servei de Recursos Humans del SOC. Aquest Servei n' informarà a la persona interessada 

i establirà un termini per presentar al· legacions. Exhaurit el termini, el Servei de RH valorarà si es 
tracta de fets esmenables per part del docent o si són greus. Quan es considerin esmenables caldrà un 

segon informe negatiu per declarar-ne l'exclusió del FED. En casos declarats greus, un sol informe 
serà suficient per a l'exclusió. 
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D'aquest informe, i de la consideració que ha rebut per part del Servei de Ra, s'ha de donar 

coneixenl.ent a la presidència del Comitè Intercentres. I 
6. No superació del període de prova. 

7. Rebutjar dues ofertes de treball. 

7) Vigència i seguiment de l'Acord 

Aquest Acord serà vigent des de 1•1 de gener de 2018. 

A instància de la direcció del SOC o del Comitè Intercentres del Departament d 'adscripció del SOC es 

convocarà una reunió extraordinària d'aquest Comitè per fer el seguiment del funcionament del fitxer o dels 

altres punts de 1 'Acord. 

El present Acord podrà ser modificat per un nou acord total o parcial de les dues parts signants. 

Així mateix, les previsions d'aquest acord, en tot cas, queden supeditades a qualsevol canvi legislatiu o 

convencional que es produeixi durant la seva vigència. 

I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present Acord. 

Pel Departament, 

El sub-director general de Recursos 

Hu 

La sub-directora general de Recursos Humans, 

rganització i Qualitat del SOC 

Esther Brull Hevia 
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