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Benvinguda: 

Inicieu un vincle laboral a la Generalitat de Catalunya, dins del Departament d'Educació i en 

concret a la unitat de gestió anomenada Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona, 

en endavant OGCET. 

Com a gerent de l’Òrgan de gestió, us vull donar la benvinguda i per fer més fàcil la coneixença 

us animo a llegir aquest pla d’acollida per a que pugueu tindre aquella informació clau de 

l’organització on us acabeu d’incorporar. 

L’Òrgan de gestió es la unitat encarregada que els serveis de suport als centres de formació 

que conformen el Campus Educatiu de Tarragona estiguin operatius els 365 dies de l’any. 

 

Som un equip de més de 94 treballadores i treballadors adscrits a l’Òrgan de Gestió, que 

donem resposta als serveis de residència, cuina, infermeria, office, neteja, manteniment, i de 

serveis d’administració i gerència. 

Si voleu conèixer a qui donem suport en els diferents serveis educatius que ofereixen els 

instituts Pere Martell, Cal·lípolis, Serveis Educatiu, Camp d’Aprenentatge, Centre de formació 

d’adults Jossepa Massanes i altres entitats com la Cooperativa Solc i la Unitat Integrada de 

menors assetjats sexualment us animo a visualitzar el següent vídeo. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MGn-Snjty5I
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Missió.  

El Campus Educatiu de Tarragona és un centre de centres de referència en l’àmbit de 

l’ensenyament a les comarques de Tarragona. 

Els més de 400 professionals del Departament d’Educació que hi treballen s’esmercen 

diàriament per fer realitat aquests valors, així com el desplegament de la política europea de 

cooperació, marc ET2020, basat en l’aprenentatge permanent en els diferents contextos 

d’aprenentatge: formal, no formal i informal. 

Els quatre propòsits principals de l’ET2020 inspiren l’activitat regular del Campus: 

Propiciar l’aprenentatge permanent i la mobilitat. 

Millorar la qualitat i eficàcia de l’educació i la formació. 

Promoure la igualtat, la cohesió social i la ciutadania activa. 

Fomentar la creativitat, la innovació i l’emprenedoria 

Visió.  

Volem ser al 2026 el Campus Educatiu d’excel·lència de la regió sud del coneixement de 

Catalunya, capdavanter en la recerca, amb docència reconeguda i internacionalitzada, i amb 

capacitat de transferència i d’intervenció innovadora en el territori, que permeti apoderar els 

ciutadans per reduir les desigualtats de gènere i socials, a través del desplegament dels 

objectius de desenvolupament sostenible. 
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Per fer possible la nostra raó de ser, la nostra organització que depèn de la direcció dels 

Serveis Territorials del Departament d'Educació a Tarragona impulsa els objectius estratègics i 

operatius que s’elaboren en el Pla de Govern de la Generalitat de Catalunya. 

  

Il·lustració 1.El nostre mapa organitzatiu i de relacions amb clients i proveïdors. 
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Internament ens organitzem en les diferents àrees indicades a la il·lustració número 1 per 

prestar els serveis als nostres clients interns i externs amb col·laboració amb proveïdors del 

territori. 

 

L’Òrgan de gestió del Complex Educatiu de Tarragona presta els serveis que es relacionen a la 

il·lustració número 2, prestant serveis als instituts i serveis pròpies del Departament que 

configuren el Campus, més entitats externes com Solc, Intres, i el darrer projecte 

interdepartamental de la Generalitat de Catalunya, Barnahus o casa dels nens. 

 

 

Il·lustració 2. Qui som, que fem i per a qui 
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Valors 

 

Il·lustració 3. Valors a desplegar en l'organització 

Font: Codi ètic del servei públic de Catalunya. Acord GOV/164/2021, de 26 d’octubre 
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Desplegament de l’estructura Organitzativa, funcions. 

Els òrgans de govern, participació i direcció de l’Òrgan de gestió, OGCET, son els 

responsables d’impulsar els objectius estratègics i operatius definits al Pla de Govern. 

 

Les funcions i finalitats i competències de cadascun, estan regulades al Decret 188/2015 de 25 

d'agost, de creació de l'Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona. A la il·lustració 

número 2 es detalla un resum de les mateixes.

 

Il·lustració 4. Resum de les funcions dels òrgans de govern, participació i direcció de l'OGCET 
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L’Organigrama 

Funcionalment l’equip de 94 treballadores i treballadors es distribueix en les diferents àrees o 

unitats de prestació de serveis, d’acord amb les funcions pròpies del lloc definides per les 

categories professionals del lloc al que s’adscriu cada treballadora i treballador. 

 

Instal·lacions i serveis 

Els serveis que es presten abasten tots els edificis, instal·lacions i equips i sistemes energètics 

que permeten la funcionalitat del Campus. 

 

Amb més de 20 edificis, que suposen 68.000 m2 amb una superfície de recinte de 68 hectàrees 

que ofereixen un espai amb amplies zones verdes, una gran massa boscosa que fan del 

Campus un espai verd dins del Complex petroquímic de Tarragona. 

Les diferents unitats o àrees prestadores de serveis son les que s’indiquen: 

 

Residències 

El Campus disposa de cinc edificis de residències: 

Il·lustració 5. Organigrama de l'OGCET 
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Residència  Eugeni d’Ors, Balmes, Lluís Vives, Miró i Rodoreda,  

Hi ha una capacitat d’allotjament que segons la configuració de les habitacions, variable entre 

un i tres llits, permet allotjar un màxim de 550 persones, tot i que s’està treballant des de la 

direcció per reduir la estacionalitat i limitar a un màxim de 400 participants per estada per fer-

ho compatible amb la resta de serveis i funcions.  

Els alumnes residents durant el curs escolar, tenen l'acompanyament pedagògic d’un equip de 

quatre tutors i tutores que orienten i fan seguiment dels joves en el seu procés 

d’aprenentatge. 

Unitat de tutores i tutors de residència 

El servei de residència dels alumnes que estudien cicles formatius o batxillerat en els instituts 

de l’àmbit d’influència del Campus, disposen d’un servei d’acompanyament amb tutores i 

tutors diplomats. 

Ajuden i assessoren en el procés formatiu col·laborant amb els responsables dels alumnes als 

instituts per garantir el seu èxit acadèmic i d’educació. 

Unitat de Cuina 

El Campus disposa d’una cuina pròpia, i un menjador amb capacitat per oferir en un mateix 

servei, dinars per a més de 550 usuaris. 

L’equip de cuina el conforma 13 treballadores i treballadors, comandats pel cap de cuina, amb 

dos treballadores que gestionen les mercaderies i gestió de les càmeres de conservació, amb 

cuiners i cuineres, ajudants de cuina que garanteixen que les mercaderies es transformin 

diàriament en tres àpats, garantint tots els requisits de qualitat, equilibri nutricional i de 

seguretat alimentaria durant tot el cicles des de la recepció de les mercaderies fins al servei 

dels àpats als nostres clients i usuaris. 

La unitat de cuina opera des de les 06:00h fins a les 22:00h de forma ordinària entre dilluns i 

divendres. 

Unitat d’Office 

Els treballadors i treballadores adscrits a la unitat d’office, gestionen la neteja dels espais 

interiors i exteriors dels edificis i zones exteriors del campus. 

També gestionen el servei de repartiment dels àpats i de gestió dels equips de neteja de la 

coberteria. 

Liderat l’equip per la governanta qui gestiona la direcció i organització del servei entre els 

oficials i ajudants d’oficis per assegurar la neteja dels espais i els serveis de repartiment dels 

tres àpats diaris al menjador i neteja dels estris de menjador. 

Aquest personal garanteix el suport de neteja i office des de les 07:30h fins a les 22:00h 

distribuïdes en dos torns de treball. 

Unitat d’infermeria 

La farmaciola del Campus dona servei les 24 hores per atendre les primeres cures de la 

comunitat educativa i els treballadors i treballadores del Departament d'Educació. 

En cas d’accidents lleus, la primera atenció i derivació posteriors de les treballadores i 

treballadors de l’OGCET s’acostuma a gestionar des de la infermeria per tal d’atendre i 

acompanyar als treballadors a la derivació posterior de la Mútua d’Accidents, operada en el 
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moment actual per Asepeyo o als Serveis d’Emergències Mèdiques, 112, per als casos greus o 

fora de l’horari d’atenció d’Asepeyo. 

Dos infermers i infermeres i una auxiliar d’infermeria per al servei de nit operen el servei 

d’infermeria. 

Unitat de manteniment 

La gestió del manteniment dels edificis, instal·lacions i equips que donen servei i conformen 

l’OGCET es gestiona amb els treballadors de la unitat de manteniment. 

Els oficials dels oficis d’electricista, fuster, jardineria, paleteria i manteniment general amb el 

suport i ajuda dels ajudants d’oficis de serveis generals han de garantir la conservació 

preventiva i les avaries que es produeixin durant els 365 dies de l’any. 

Un total de 22 treballadors conformen la unitat de manteniment  

Unitat d’administració i gerència 

Com a unitat de direcció i suport al funció de la resta d’unitats i de gestió amb els clients 

interns, externs i proveïdors hi ha l’equip administratiu, tècnic de la gerència. 

Donen suport als serveis generals el personal de recepció, telefonistes i subalterns per 

assegurar la correcta prestació dels serveis que requereix de polivalència i adaptació a les 

necessitats. 
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L’acollida de la treballadora i treballador 

 

LLISTAT DE COMPROVACIÓ DE 
TASQUES A FER A LA INCORPORACIÓ 
DE NOUS TREBALLADORES, 
TREBALLADORES 

Data creació: 
Juny de 2022 
Revisió: 0 

Que cal fer Qui Nom, cognoms i 
signatura de 
verificació del 
responsable d’unitat 

Data 
realització 

Enviament evalisa d’incorporació d’un nou 
treballador, treballadora  al cap d’unitat 

Gerència   

Benvinguda al nou treballador, 
treballadora 

El/la cap, o 
responsable 
de la unitat  

 
 

 

Entrega del manual d’acollida 
 

  

Informació de les funcions i tasques que fa 
la unitat d’adscripció 

  

Descripció de les tasques a executar   

Presentació als companys, companyes de 
treball 

  

Gestionar el subministrament de la roba 
de treball 

  

Gestionar el subministrament dels EPI’s 
que requereixen al lloc adscrit 

  

Facilitar la fitxa de riscos del lloc de treball 
i clarificació de dubtes 

  

Informar de com demanar l’alta d’usuari de 
correu xtec 

  

Informar a gerència i PAS de la 
incorporació del nou treballador, 
treballadora 

  

Registre empremtes equip de fitxatge   

Informació de l’horari de treball i del 
calendari laboral 

  

Informació dels horaris i serveis del 
menjador per les pauses de descans 

  

Informació del servei d’infermeria 
 

  

Informació de la comunicació dels 
accidents laborals, malalties 

  

Enviar check list emplenat a: 
cet_gerencia.educacio@gencat.cat 

  

Arxiu unitat de xarxa check list 
complimentat  

Administració 
de gerència 

  

Informació d’accés al portal de centres   

Informació del portal ATRI i gestió 
peticions AP, vacances, llicències, 
absències, hores a compensar, aportació 
de justificants etc 
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Espai laboral, la Intranet de personal de l’OGCET, ATRI i Portal de Centres  

A l’espai intranet de la web https://www.campuseducatiudetarragona.cat/, trobareu la 

informació diversa sobre el vostre lloc de treball, així com informació d’interès. 

La informació publicada es de caràcter informatiu i supeditada a la publicada oficialment per la 

Generalitat de Catalunya al portal ATRI i el Departament d'Educació al portal de centres. 

Qualsevol controvèrsia informativa prevaldrà qualsevol informació publicada al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya, el Boletin del Estado, el portal ATRI i el Portal de Centres. 

Recordeu que es preceptiu activar el correu gencat (personal funcionari) o xtec (personal 

laboral) ja que es el mitjà de comunicació oficial habilitat per la Generalitat de Catalunya, 

juntament amb l’eina eValisa. 

El treballador, treballadora de nova incorporació heu de demanar el correu xtec al següent 

enllaç https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GUX_PUB:41:0: 

Un cop demanat, es comunicarà a gerència per a la seva validació al portal de centres a l’eina 

GUAC. Caldrà que ho comuniqueu al cap d’unitat per a que ho demani a gerència. 

 

Es important tenir present el que disposa la ordre PDA 21/2019 per la qual es determina el 

sistema de notificacions electròniques de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i del 

seu sector públic, la qual estableix: 

El correu electrònic corporatiu es pot emprar en les comunicacions per a les quals no calgui el 

registre electrònic d'entrada i sortida del document. 

El portal d'informació i serveis per al personal de la Generalitat de Catalunya (ATRI) és l'eina de 

comunicació preferent dels actes que es dictin en procediments iniciats a sol·licitud de la 

persona interessada per als tràmits i actuacions previstos en aquesta plataforma:  

- La plataforma e-Valisa és una eina per realitzar les notificacions d'actes als 

funcionaris per raó de la seva condició d'empleats públics. 

Condicions laborals 

Al portal dels treballadors dins de la intranet del Campus Educatiu de Tarragona, es pot 

consultar el calendari laboral anual aprovat amb els agents socials del Departament 

d'Educació. El podeu consultar a : https://www.campuseducatiudetarragona.cat/ 

Aquest també està disponible en el taulell d’entrada a l’edifici de gerència. 

Consulta de la gestió horària 

Des de la intranet, podeu consultar la bossa d’hores a compensar per serveis extraordinaris, 

prèviament autoritzats per la gerència i els responsables i caps d’unitat.  

Més informació a la intranet: https://www.campuseducatiudetarragona.cat/ 

https://www.campuseducatiudetarragona.cat/
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=GUX_PUB:41:0
https://www.campuseducatiudetarragona.cat/
https://www.campuseducatiudetarragona.cat/
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Borsa de treball 

La intranet inclou la publicació de les vacants i places que requereixen proveir-se o contractar 

personal. 

 

Per treballar a la Generalitat de Catalunya, podeu consultar totes les ofertes de treball 

temporals i processos de funcionarització o laboralització al portal ATRI i a ofertes de treball 

Gencat. 

 

Accés i provisió 

Des de la intranet, podeu consultar les ofertes de treball publicades a ATRI així com l’obertura 

de les borses de treball del personal interí i personal laboral per a les categories existents.. 

La Generalitat de Catalunya també disposa en accés obert per a tothom la pàgina web Ofertes 

de treball temporal. Administració i Funció Pública (gencat.cat) 

Benestar, seguretat i salut laboral 

A l’espai intranet trobareu informació sobre: 

- Pla de prevenció de riscos laborals del Departament d'Educació. 

- L'avaluació de riscos del vostre lloc de treball. 

- Planificació de l’activitat preventiva 

- Fitxa informativa dels riscos per llocs de treball 

- Coordinació de l’activitat preventiva 

- Vigilància de la salut 

- Investigació d’accidents  

El personal del CET, quan pateixi danys que puguin tindre causa laboral, hauran de comunicar 

al o a la cap d’unitat el dany patit i la visita a la infermeria per poder fer la primera assistència 

si el dany es no greu, per tal de gestionar la derivació a la Mutua d’accidents. El CET disposa de 

servei de taxi, si el dany sofert impedeix el desplaçament al centre assistencial per mitjans 

propis. 

Des de la intranet, podeu consultar el procediment de comunicació d’accidents i l'assistència 

mèdica a infermeria i posteriorment al centre assistencial de la MUTUA ASEPEYO (Tarragona, 

Reus, Valls) 

Posterior a la visita d’Asepeyo, caldrà comunicar la documentació generada per Asepeyo que 

correspongui a l’empresa al correu electrònic: cet_gerencia.educacio@gencat.cat 

Caldrà escanejar amb pdf la documentació de forma que sigui ben llegible, en cas contrari 

caldrà portar la documentació presencialment a la gerència del CET. 

Pla d’emergència 

En cas d’emergència caldrà que us dirigiu al punt de trobada més pròxim a la vostra ubicació i 

seguir les instruccions del personal amb funcions d’intervenció. 

En cas de CONFINAMENT tot el personal es concentrarà al menjador, a excepció dels tutors de 

residència, que romandran amb els alumnes als espais de confinament ubicats a la planta de 

baixa de les residències. 

https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/ofertes-de-treball-temporal/
https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/ofertes-de-treball-temporal/
mailto:cet_gerencia.educacio@gencat.cat
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Il·lustració 6. Punts de reunió, DEA i infermeria del Campus 

A la web del Campus educatiu de Pla d’autoprotecció | Campus Educatiu de Tarragona podeu 

disposar de més informació sobre els senyals sonors, el pla d’emergència del OGECET i el Pla 

d’autoprotecció. 

 

Millora condicions de treball 

Lloc de treball segur 

Qualsevol proposta de millora del vostre lloc de treball directe o dels espais del Campus, ho 

podeu comunicar als comandaments directes, al gerent (telèfon, WhatsApp 608934155) o per 

correu a electrònic a cet_gerencia.educacio@gencat.cat. 

Així mateix, hi ha el formulari on line on podeu comunicar propostes de millora en el vostre lloc 

de treball o servei, de forma anònima si voleu, només heu d’accedir a: 

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=3CeUOw7TvEOMBv9yU2dv7KfMzg9rkcdOro-

fjIi5wFxUQ1I2TUpBSEw4RE5WTU5TUEFYWlA5TkIwNS4u&sharetoken=pHbJYKQhfNcrKCEviQJu 

Si us falta qualsevol equip de protecció individual, o identifiqueu la manca de proteccions en 

màquines, eines o espais de treball, aviseu als comandaments immediats abans d’iniciar els 

treballs, o en el seu defecte al gerent, la seguretat i el benestar en el treball els hem de vetllar 

entre tots. 

Conflictes interpersonals 

Les situacions de conflictes entre treballadores i treballadors d’independentment de la jerarquia, 

s’informaran als comandaments sinó hi ha possibilitat de solucionar-se entre els afectats. 

A la il·lustració següent, s’informa com canalitzar les queixes entre treballadors, entre aquests i 

els comandaments o per les causades o motivades per tercers. 

https://www.campuseducatiudetarragona.cat/direccio/pla-dautoproteccio/
mailto:cet_gerencia.educacio@gencat.cat
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=3CeUOw7TvEOMBv9yU2dv7KfMzg9rkcdOro-fjIi5wFxUQ1I2TUpBSEw4RE5WTU5TUEFYWlA5TkIwNS4u&sharetoken=pHbJYKQhfNcrKCEviQJu
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=3CeUOw7TvEOMBv9yU2dv7KfMzg9rkcdOro-fjIi5wFxUQ1I2TUpBSEw4RE5WTU5TUEFYWlA5TkIwNS4u&sharetoken=pHbJYKQhfNcrKCEviQJu
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Conflictes interpersonals-procediment queixes 

 

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2004 de la Secretaria General del Departament 
d’Ensenyament 
 
Les instruccions, i en els protocols d’actuació que s’hi annexen a la resolució, es vol fugir 
d’una excessiva formalització del tractament de les denúncies en l’àmbit del centre, 
respectant sempre, però, el principi bàsic d’escoltar la persona afectada abans de resoldre-
les, així com també la transparència del procés, la celeritat i l’eficàcia, acompanyades de les 
necessàries garanties d’objectivitat i d’imparcialitat. 
 
Aquelles denúncies que no queden satisfactòriament resoltes en l’àmbit del centre docent 
públic han de tenir acollida, tractament i resolució en l’àmbit dels Serveis Territorials que 
corresponguin al centre docent, sense perjudici dels recursos que posteriorment es puguin 
interposar contra la resolució que se’ls doni. 
 
Per aquesta raó, s’inclou en aquestes instruccions el procediment a seguir pels Serveis 
Territorials del Departament 
 
ANNEX 1 PROTOCOL MARC PER AL DESPLEGAMENT, EN ELS REGLAMENTS DE 
RÈGIMINTERN DELS CENTRES PÚBLICS, DELPROCEDIMENT PER TRACTAR EN 
L’ÀMBITESCOLAR LES QUEIXES DE L’ALUMNAT,DELS PARES O DE PROFESSORS O 
D’ALTRES TREBALLADORS DEL CENTRE SOBRE L’ACTUACIÓ D’UN PROFESSOR OD’UN 
ALTRE TREBALLADOR DEL MATEIXCENTRE. 
 
 
ANNEX 2 PROTOCOL PER AL TRACTAMENT EN ELSSERVEIS TERRITORIALS DE LES 
QUEIXESO DENÚNCIES DE L’ALUMNAT, DELS PARES O D’ALTRES PROFESSORS O 
TREBALLADORS D’UN CENTRE PÚBLIC SOBREL’ACTUACIÓ D’UN PROFESSOR O 
D’UNALTRE TREBALLADOR DEL MATEIX CENTRE. 

 

 

A la intranet del campus, a l’Espailaboral (campuseducatiudetarragona.cat), disposeu de més 

informació. 

Assetjament laboral 

La Generalitat de Catalunya disposa d’un protocol d’actuació quan es produeixen situacions o 

condicions laborals on pot haver indicis o fets constitutius d’assetjament psicològic en l’àmbit 

laboral. 

A la intranet podeu consultar més informació, així com a la web de la Generalitat de Catalunya 

Assetjament psicològic en l'àmbit laboral. Administració i Funció Pública (gencat.cat) 

Protocol per a la prevenció i actuació davant de l’Assetjament sexual i per raó de sexe. 

La Generalitat de Catalunya disposa del  

Protocol per a la prevenció i actuació davant de l'assetjament sexual i per raó de sexe. 

Departament d'Igualtat i Feminismes (gencat.cat) 

 

Per part de la gerència hi ha el compromís d’acompanyar a les treballadores i treballadors que 

manifestin patir situacions d’assetjament psicològic o sexual, se’ns perjudici que s’hagi 

d’informar a la direcció dels Serveis Territorials els fets per si escau incoar el preceptiu 

expedient disciplinari. 

 

 

https://intranet.campuseducatiudetarragona.cat/cet2/espailaboral/Show-Espailaboral.aspx?Espailaboral=umCTtUzBKYRCy4O7VVBZVQ==
https://administraciopublica.gencat.cat/ca/tramits/Assetjament-psicologic-en-lambit-laboral?category=771159ce-a82c-11e3-a972-000c29052e2c
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/cures-temps-i-treballs/Equitat-en-els-treballs/violencies-masclistes-en-lambit-laboral/protocol-per-a-la-prevencio-i-actuacio-davant-de-lassetjament-sexual-i-per-rao-de-sexe/
https://igualtat.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/cures-temps-i-treballs/Equitat-en-els-treballs/violencies-masclistes-en-lambit-laboral/protocol-per-a-la-prevencio-i-actuacio-davant-de-lassetjament-sexual-i-per-rao-de-sexe/
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Recursos  

Els treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya, disposen com a eines de 

comunicació oficial el portal ATRI i el correu xtec o gencat.cat facilitats. 

L’OGCET fica a disposició del personal laboral i funcionari sense lloc de treball amb pantalles de 

visualització de dades, ordinadors d’accés lliure per poder gestionar les peticions de l’ATRI o 

gestionar el correu laboral gencat o xtec. 

Incidències i peticions   

Per a consultes, incidències i peticions sobre tot l'equipament, programari i aplicacions 

inclosos en el servei, feu ús del SAU:  

Portal autoservei: http://pautic.gencat.cat   

Correu-e: sau.tic@gencat.cat   

Telèfon: 900.82.82.82. Opció 4   

Per tal de facilitar la identificació de l'equipament en servei disposeu de:    

Informació a l'escriptori de les estacions de treball.   

Etiqueta exterior de l'equipament en servei amb un codi d'equipament. 

 

 

 

El gerent de l’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona, (e.f) 

http://pautic.gencat.cat/
mailto:sau.tic@gencat.cat
http://llta.formacio.ctti.extranet.gencat.cat/cise/mod/page/view.php?id=292
http://llta.formacio.ctti.extranet.gencat.cat/cise/mod/page/view.php?id=209
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