
MANCOMUNITAT TEGAR       
        DEL GARRAF 
 
 

RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENTA NÚM. 08  / 2022 
 

 
Per Resolució d´aquesta Presidenta núm. 04/2022, de 17 de març es van aprovar les bases 
de proves selectives per a la creació, mitjançant el sistema de concurs, d’una borsa de treball 
de pedagog/a del Centre Ocupacional de la Mancomunitat TEGAR del Garraf, personal 
laboral, segons VII Conveni col·lectiu de treball del sector de tallers per a persones amb 
discapacitat intel·lectual de Catalunya (codi conveni num. 790000805011995) Nivell 
professional 02, i es va obrir la corresponent convocatòria pública..   

Les esmentades bases han estat publicades al BOP de Barcelona de data 24 de març de 
2022. 

S´ha detectat una errada a la Base segona, Requisits de les persones aspirants, tota vegada 
que per al correcte desenvolupament de les funcions pròpies del lloc de treball és 
imprescindible que les persones aspirants disposin de carnet de conduir B. 

Vist allò que disposa l´article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que assenyala que les 
Administracions Públiques podran rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instàncies dels 
interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes 

Vist allò que diuen els articles, 10.1.a),  55 i 61 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 de 
octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.  
 
Vist allò que disposen els articles 88 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
mitjançant el qual s´aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

 
Vist allò que diuen els articles 55 i 61 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 de octubre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.  

 
Vist allò que estableixen els articles 45 i següents del 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. 

 
Per tot això, en exercici de les competència atribuïdes a aquesta Presidenta pels articles  14 
e) i m) dels Estatuts reguladors de la Mancomunitat TEGAR   
 

HE  RESOLT 
 

Primer.- Aprovar la rectificació puntual de la Resolució d´aquesta Presidència núm. 
04/2022, de 17 de març, mitjançant la qual s´aprovaren les bases de proves selectives per 
a la creació, mitjançant el sistema de concurs, d’una borsa de treball de pedagog/a del 
Centre Ocupacional de la Mancomunitat TEGAR del Garraf, personal laboral, segons VII 
Conveni col·lectiu de treball del sector de tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual 
de Catalunya (codi conveni num. 790000805011995) Nivell professional 02, concretament, 
la base segona, afegint un nou requisits: estar en possessió del carnet de conduir tipus 
B, de manera que la base quedarà redactada de la següent manera:  

Segona.- Requisits de les persones aspirants 

Per prendre part en aquesta convocatòria, les persones aspirants hauran de complir els 
requisits següents: 

1. Tenir nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea 
o la dels estats els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió 
Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors; o bé 
tenir residència legal a Espanya. 
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2. Estar en possessió de la següent titulació: Grau en Pedagogia (o altres equivalents).  
 

Per titulacions obtingudes a l’estranger haurà d’estar en possessió de la credencial 
que acrediti la seva homologació, expedida pel Ministeri d’Educació i Cultura. 

 
3. Tenir capacitat funcional per al desenvolupament de les seves funcions. 
 
4. No haver estat separat/da mitjançant expedient disciplinari del servei o qualsevol de 

les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les 
Comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a 
ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de ser nacional d’un 
altre Estat, no trobar-se inhabilitat/da o en situació equivalent ni haver estat sotmès/a 
a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos 
termes, l’accés a la funció pública. 

 
5. No trobar-se en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat previstes en la 

legislació vigent en la matèria. 
 
6. Coneixements de llengua catalana: estar en possessió del certificat de nivell de català 

nivell C atorgat per la Direcció General de Política Lingüística del Departament de 
Cultura o altres equivalents. 

 

7. Les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola: Certificat de coneixements de 

llengua castellana nivell C 2.  

 

8. Estar en possessió del carnet de conduir tipus B . 

 
9. El compliment de les condicions i els requisits exigits per poder participar en el procés 

selectiu s’ha de produir el darrer dia de presentació de sol·licituds i mantenir-se en el 
moment de la pressa de possessió. “ 

Segon.-  Publicar la present correcció al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al tauler 
d´edictes de la Mancomunitat i al web corporatiu i enviar edicte al DOGC amb la referència 
del BOP on surten publicades les bases i el BOP on surt publicada la present correcció.   

 
La presentació de sol·licituds, per part dels/les interessats/ades, haurà de produir-se durant 
els 20 dies hàbils següents, comptats des de l´endemà de la publicació de l´anunci de la 
convocatòria al DOGC. Aquest termini té caràcter improrrogable. 

 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament de Recursos Humans i al comitè 
d´empresa. 
 
Vilanova i La Geltrú, a la data de la signatura electrònica 
 

LA PRESIDENTA     LA SECRETÀRIA 

      Dono fe i prenc raó  
Art. 3.2.e) RD 128/2018 

 
       
 
 
 
 
 

Olga Arnau Sanabra     Carmen López-Feliu i Font  
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