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1. Introducció general: 

Per a portar a terme el Programa institucional ESPORT BLANC ESCOLAR, impulsat per 
la Generalitat de Catalunya, durant el curs 2015-16 es requereix seleccionar un volum de 
tècnics d’esports d’hivern (d’esquí alpí, esquí nòrdic i surf de neu) que permetin portar a 
terme el programa, els dies programats al calendari de les sessions del 2n trimestre del 
curs, a les estacions d’esquí assignades, i sota la coordinació del consell esportiu de cada 
comarca i de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern.   

Aquesta selecció es portarà a terme, a partir de les bases que s’exposen al punt 3, les 
quals recullen els aspectes comuns del Programa que conflueixen a totes les comarques, 
més els aspectes específics d’aquest àmbit territorial, ambdós consensuats entre Consell 
Esportiu, Generalitat de Catalunya i Federació Catalana d’Esports d’Hivern. 

Les bases exposen els requisits que han d’acomplir les persones jurídiques a les qual van 
destinades (escoles d’esquí), la qualitat tècnica del monitoratge que hauran de disposar 
aquestes escoles d’esquí, i altres mèrits que es tenen en compte en la valoració de les 
propostes que es presentin.  

La valoració es portarà a terme a través d’una junta de mèrits comarcal, amb la 
participació de les diferents institucions del programa,  la qual publicarà els resultats i les 
dates de formació específica a les quals hauran d’assistir tots els tècnics que cada escola 
d’esquí seleccionada haurà proposat i haurà de disposar per a la realització de les 
sessions. 

El Programa ESPORT BLANC ESCOLAR s’emmarca en el desplegament de les línies i 
plans d’acció del Pla Estratègic dels Esports d’Hivern a Catalunya 2012-2022. Per part de 
la Generalitat de Catalunya, les unitats encarregades de portar a terme el seu 
desenvolupament són, el Consell Català de l’Esport (CCE) del Departament de 
Presidència, i la Direcció General d’Educació Primària (DGEP) del Departament 
d’Ensenyament.  

El programa ESPORT BLANC ESCOLAR va destinat a la promoció dels esports d’hivern 
(en les seves diferents modalitats), i llurs valors, a l’alumnat de 3r i 4t de primària dels 
centres d’ensenyament de les 9 comarques del Pirineu català. 

A continuació es defineixen els principals característiques del Programa ESPORT BLANC 
ESCOLAR, i tot seguit es detallen les bases per a la selecció de tècnics. 
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2. Característiques principals del Programa ESPORT BLANC ESCOLAR 
2.1 Objectius: 

Objectius generals: 

• Ajudar en la formació integral de l’alumnat de primària. 
• Educar, mitjançant l’esport a l’aire lliure, a respectar i gaudir de la muntanya 
• Fomentar l’adquisició d’habilitats físiques bàsiques com són la coordinació, 

l’equilibri, així com el valor i la confiança que ajudin l’alumnat al 
desenvolupament de les seves aptituds físiques. 

• Aprendre la tècnica dels esports de neu. 
• Aconseguir que tot l’alumnat que viu a les comarques pirinenques tinguin 

l’oportunitat d’aprendre a esquiar, i que part de l’alumnat de la ciutat de 
Barcelona tingui l’opció, entre d’altres, de conèixer i vivenciar els esports 
d’hivern. 

Objectius tècnics: 

• Impulsar el desenvolupament bàsic de l’agilitat, l’equilibri i la coordinació. 
• Fomentar la vivència d’una etapa estructurada mitjançant eines de joc i 

d’estímul per a una pràctica lúdica. 
• Fomentar el desenvolupament de la velocitat, agilitat i resistència mitjançant 

activitats lúdiques i jocs. 
• Potenciar el desenvolupament de les capacitats físiques i les llibertats 

fonamentals del moviment de l’esquí. 
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2.2 Característiques específiques del program a ESPORT BLANC ESCOLAR :  

Multi disciplinar  Esquí de fons, esquí alpí, snowboard, freestyle.  

Integrat al programa 
d’Educació física  

Programa en horari lectiu durant el 2on trimestre.  
L’avaluació serà a càrrec de l’àrea d’Educació Física, que 
inclourà l’informe del tècnic monitor, i tindrà seguiment de la 
Inspecció Educativa 

1 dia d’esquí a la setmana  2h o 3h seguides/sessió, depenent de l’activitat: 3h. de fons, 2 h. 
d´alpí i 2h. de surf de neu. 
Es seguirà el calendari de sessions establert per l’organització: 
fons-alpí-surf-fons-alpí-surf-fons-freetyle 

Durada  8 dies (1 per setmana) concentrats en el 2on trimestre  

Edat  8/9/10 anys*  

*correspon als cursos de 3er i 4rt de primària (cicle mitjà)                    

Coordinació El responsable tècnic del Consell Esportiu portarà a terme la 
coordinació territorial del programa a cada comarca, atenent les 
directrius tècniques del coordinador tècnic general del programa, 
de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, i les indicacions de 
les institucions organitzadores 

Necessitats i finançament dels 
costos 

Unitat Didàctica – desenvolupada pel Departament 
d’Ensenyament, a partir de la col·laboració entre escoles i 
centres de recursos. Seguiment de la implementació i avaluació 
per la Inspecció Educativa. 
Forfait  – facilitat per les estacions d’esquí amb un preu mínim 
acordat,  que assumeix el consell esportiu a partir de la 
subvenció finalista del Consell Català de l’Esport de la 
Generalitat. 
Transport – facilitat pel consell comarcal, en coordinació amb el 
consell esportiu, i amb la col·laboració de les Diputacions 
provincials. 
Tècnics  – selecció del consell esportiu, en coordinació amb la 
FCEH i les institucions. Assumeix el consell esportiu amb la 
subvenció finalista del Consell Català de l’Esport de la 
Generalitat 
Material  – facilitat per les estacions d’esquí amb un preu mínim 
assumit al 50% pel consell Esportiu (subvenció de la Generalitat) 
i al 50% per les famílies. 
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3. Bases reguladores de la selecció de tècnics: 
 
3.1 Requisits dels sol·licitants: 

 
a) Han de ser persones jurídiques o empreses constituïdes com a “Escola 

d’Esquí”, amb el registre, permisos de les institucions públiques i privades, si 
s’escau, i contractació d’assegurances segons assenyala la legislació vigent, 
que els permeti portar a terme la seva finalitat en plenes condicions de 
legalitat, seguretat i competència. 

b) Han d’estar autoritzades a exercir l’activitat del programa a les estacions 
d’esquí on es duran a terme les activitats. 

c) Cada escola ha d´indicar si opta a les activitats d´esquí de fons o esquí alpí o 
surf de neu o a diverses activitats.  

 
3.2 Requisits i presentació de les Sol·licituds: 

Les sol·licituds per prendre part en aquesta selecció s'han de presentar a la seu del 
Consell Esportiu d’aquesta comarca. Cal escriure a l’assumpte: “Escola d´Esquí. 
Tècnics promoció escolar”.  

- CE Pallars Jussà Magistrat Saura, 16 Baixos - 25620, Tremp 
cepjussa@pallars.com  

Les sol•licituds tenen caràcter vinculant i intransferible per a les persones 
jurídiques candidates. La sol•licitud s'ha de formalitzar seguint el model que 
s’adjunta en aquestes bases en format word o equivalent. Cal emplenar tota la 
informació que es demana en la sol·licitud en relació a l’Escola de Tècnics, i també 
emplenar una fitxa de tècnic per a cadascun dels tècnics presentats per l’Escola. 

L’escola pot optar a treballar per una o diverses comarques, però haurà d’enviar 
una sol·licitud a cadascun dels consells esportius pertinents, que constarà de: 
- La fitxa de dades de l’escola emplenada i amb el segell i signatura, i totes les 

fitxes dels tècnics signades, en un document escanejat (format pdf o jpj). 
- La mateixa documentació sense signar en un document word. 

 
El termini de presentació finalitza el 25 d’octubre  de 2015.  

Amb la finalitat d'acreditar els mèrits i les capacitats, s'ha d'aportar, conjuntament 
amb la sol·licitud, la documentació següent (format pdf o jpg): 

• Les titulacions i coneixement de llengua catalana s'han d'acreditar 
mitjançant els certificats o títols corresponents.  

• Les publicacions, la docència impartida i l'assistència o l'aprofitament als 
cursos de formació i perfeccionament, s’han d’acreditar mitjançant els 
certificats emesos pels editors o organitzadors. 

• Certificats que acreditin treball o experiència professional 
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3.3 Requisits dels Tècnics d’Esport d’Hivern del Pr ograma:  
 
a) Tenir més de 18 anys, acomplerts en el moment de la sol·licitud. 
b) Formació TD2 en l’especialitat d’Esports d’Hivern o equivalent o superior 
c) Estar inscrit al Registre Oficial de Professionals de l'Esport de Catalunya 

(ROPEC) 
d) Disposar d’una assegurança de responsabilitat civil d’acord amb les 

disposicions vigents. 
e) Disposar d’equip complet d’esquí o surf de neu, pròpia o de l’Escola. 
f) Disposar de mòbil amb bateria suficient per cobrir totes les hores de la sessió. 
g) Les persones amb una o més discapacitats hi poden participar en igualtat de 

condicions que la resta de participants, sempre que puguin desenvolupar les 
funcions del lloc de treball. En aquests supòsits, cal adjuntar l'acreditació 
documental corresponent. 

h) Els tècnics que presenti el sol·licitant han d’haver signat el compromís de 
participació en la formació especifica del Programa (que es portarà a terme els 
dies 23, 24 i 25 de novembre a Ripoll, La Seu d´Urgell i Vielha respectivament 
amb horaris i localització concreta per confirmar), així com la seva disponibilitat 
per atendre les sessions del calendari durant les setmanes lectives en què es 
desenvolupi el Programa, els mesos de gener, febrer, març i abril de 2016. 

i) Els requisits de participació s'han de reunir en la data en la qual s’inicia 
l’activitat. Si en alguna especialitat no hi ha oferta suficient de tècnics es 
podran deixar sense efecte transitòriament alguns requeriments, a excepció de 
l’edat mínima establerta (majoria d’edat). 

 
 
 
 

3.4 Funcions i tasques que es demanen als Tècnics d ’Esport d’Hivern 
 
- Conèixer i aplicar la Unitat Didàctica i la progressió tècnica proposada pel 

programa i assistir a la jornada de formació específica (només una de les 
propostes). 

- Respectar els horaris generals de l’activitat. Estar presents des que arriba el 
transport escolar a l’estació. Coordinar horaris d’inici i finalització de l’activitat 
amb els acompanyants respectant les 3 hores reals de pràctica de fons, 2 
hores reals de pràctica d´alpí i 2 hores de pràctica real de surf de neu per cada 
activitat. 

- Disposar d’un llistat de l’alumnat previst, amb la primera preselecció feta per 
les escoles, que li permeti poder fer ja d’entrada els grups/nivell,  i conèixer les 
necessitats especifiques dels diferents alumnes que estiguin indicades al llistat: 
al•lèrgies, malalties, necessitats educatives especials, medicació que 
prenen…així com les característiques de l’assegurança. 
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- Col•laborar en la logística general al lloguer de material, tant en la recollida 
com en el retorn. Proporcionar a l’alumnat un mapa de l’estació i recordar les 
normes de seguretat bàsiques. 

- Reagrupar els diferents grups, en un punt de trobada preestablert. 
- Revisar que l’equip (roba i material tècnic) de l’alumnat abans de començar 

l’activitat. 
- Col·laborar amb l’organització dels grups de nivell (gràcies al llistat que porta la 

preselecció) 
- Realitzar l’avaluació diària de l’activitat de l’alumnat i bolcar-ho en un informe 

de l’activitat. Aquest informe ha de contenir: l’hora d’inici, l’hora de finalització, 
l’espai utilitzat (pistes), el llistat d’alumnat del grup, l’avaluació feta, les 
incidències ocorregudes i les propostes de millora. Col·laborar amb el 
coordinador i professor d’educació física (o responsable del centre escolar a 
l’activitat en el seu lloc) en la avaluació de l’activitat. 

- Proporcionar el contacte al responsable del centre escolar per poder ser 
localitzables durant tot el temps de l´activitat (des de l’arribada fins a la marxa). 

 
3.5 L’Avaluació: 

L’avaluació forma part indestriable de cada activitat. És obligatòri que els tècnics d’esports 
d’hivern assignats a l’activitat facin la corresponent avaluació cada dia d’activitat, a partir 
de les pautes i d’acord amb el professorat d’Educació Física, o altre professorat 
responsable del centre d’ensenyament.  

Hi haurà un temps màxim de 15 minuts per a poder fer-la posteriorment a les classes per 
part dels tècnics. Es proposa portar-la a terme aprofitant el reagrupament dels grups o el 
retorn de material de lloguer per no haver de modificar els horaris previstos. 

Hi haurà una avaluació de cada activitat i una avaluació general del programa per a cada 
centre (sumatori de les avaluacions de cada activitat). 

A continuació es mostra un exemple dels camps contemplats en l’avaluació d’una activitat: 

 

 

3.6 Accions complementàries i paral·leles al progra ma ESPORT BLANC 
ESCOLAR que ha de portar a terme el tècnic d’esport s d’hivern i el 
professorat dels centres. 

 
- Adaptació i implementació de la Unitat Didàctica dels Esports d’hivern. 

CENTRE: ZER VAL D´ARAN NI: Nivell inicial

ACTIVITAT: ESQUÍ ALPÍ NF: Nivell final

LOCALITZACIÓ: BAQUEIRA (tel:) OA: Objectius aconseguits

DIA: 9MARÇ 2014 ACT: Actitud valorada 1-5

HORARI: 10-12H. CF: Capacitats físiques valorades del 1-5

PROFESSOR EF: CARME (tel:) CM: Coneixement del medi del 1-5

TÈCNICS ACTIVITAT: TEC: Nom del tècnic que ha portat el grup

ALUMNE CLASSE NI NF OA ACT CF CM TEC
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- Difusió i treball previ a partir dels contes d’en Ton i Ares per les escoles.  
- Participació en el Programa formació continuada sobre el coneixement i 

respecte al medi ambient, destinat al professorat dels centres d’ensenyament, 
segons calendari establert. 

- Aportació tècnica de recursos i continguts per a desenvolupar el coneixement i 
respecte al medi natural. 

- Participació en altres jornades o cursos específics anuals destinades als 
tècnics d’esport d’hivern i al professorat dels centres d’ensenyament. 

 
 
3.7 Ràtios en què treballarà el tècnic versus grup d’alumnat 

Per tal de mantenir uns correctes criteris pedagògics i poder controlar correctament els 
grups s’han establert unes ràtios màximes tècnic/alumnat per cada activitat, que són:  

Disciplina Ràtio hores/grup 

Fons  1/10 3 dies x 3h =9h 

Alpí  1/8 3 dies x 2h =6h 

Surf  1/6* 2 dies x 2h =4h 

   
* Surf de neu: 1/6 (a mesura que els grups vagin assolint nivells de desenvolupament 
superiors a partir del NIVELL 5, es podria arribar a una ràtio 1/8).  

 
 

3.8 Hores mínimes garantides per a cada tècnic sele ccionat i cost brut: 
 

Per tal de mantenir uns criteris homogenis en tot el territori, es procurarà que els 
tècnics seleccionats tinguin garantides un mínim d’hores de feina: seran 6h, en el cas 
d’esquí alpí; 4h, en el cas de surf de neu; i 9h, en el cas d’esquí de fons. Cal que el 
mateix tècnic/a porti totes les sessions del mateix grup/centre educatiu.  
Les empreses únicament  poden assignar grups als tècnics proposats al concurs. Si 
per alguna raó de força major no es pot complir, l’empresa està obligada a comunicar 
el canvi al Consell Esportiu al més aviat possible adjuntant la documentació que 
acrediti el compliment dels requisits del tècnic/a suplent.  
 
Cost màxim per sessió: 

 
  
 
 
 
 

 

 
Nòrdic (3h) Alpí (2h) Surf de neu (2h) 

Monitor/sessió 150 € 112 € 120 € 

Monitor/alumne 15 € 14 € 20 € 
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En aquest cost màxim estan contemplades totes les despeses de l’escola d’esquí 
corresponents al programa Esport Blanc Escolar, incloses les despeses de gestió i 
totes les funcions i tasques dels tècnics (cost brut total). 

 
 

3.9 Quadre de les estacions d’esquí que corresponen  a cada comarca: 
 
Els Centres Escolars desenvoluparan les activitats d’esquí de fons, esquí alpí, 
snowboard i freestyle a diverses estacions, segons la comarca. A continuació es 
detalla el quadre de les estacions d’esquí que corresponen a cada comarca:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de 
promoció 
escolar 

COMARCA Estacions Nòrdic Estacions Alpí/Snowboard/Freestyle 

ESPORT 
BLANC 

ESCOLAR 

Alt Urgell Sant Joan de l’Erm/Tuixent Masella 

Alta 
Ribagorça 

Beret Boí 

Berguedà Aransa/Lles La Molina 

Cerdanya Aransa/Guils/Lles La Molina 

Pallars 
Jussà Tavascan Port Ainé 

Pallars 
Sobirà Tavascan/Virós Port Ainé/ Espot 

Ripollès Núria / Guils Núria 

Solsonès Tuixent Port Compte 

Val d’Aran Beret Baqueira 
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3.10 Calendari: 

CALENDARI D’ACTIVITATS I LOCALITZACIONS DE FONS, ALPÍ I SURF DE NEU PER 
SEPARAT (SEGONS CADA COMARCA) I TÈCNICS NECESSARIS 

    Alpí 

 

Fons 

  

Surf   

Comarca Dia de l'activitat Port Aine Tavascan Port Aine Total tècnics 

Pallars Jussà 21/01/2016     4       4 

22/01/2016 3 3 

 

28/01/2016 
  

4 
   

4 

29/01/2016 3 3 

  05/02/2016 5         5 10 

  12/02/2016 4         6 10 

 18/02/2016 
  

4 
   

4 

  19/02/2016     3 
 

    3 

  26/02/2016 5         5 10 

  04/03/2016 4         6 10 

  18/03/2016 9           9 

  

         

Segons calendari confirmat a setembre de 2015 però subjecte a canvis per motius 
justificats. 

 

3.11 Fases del concurs i proposta de la selecció 

Aquesta selecció consta de tres fases que poden arribar a sumar un total de 125 
punts. La primera fase correspon a la valoració de l’Escola d’Esquí que presenta la 
sol·licitud, fins a 45 punts. La segona fase correspon a la valoració de la formació,  
experiència, mèrits i capacitats dels tècnics d’esports d’hivern que presentin les 
Escoles d’Esquí, fins a 55 punts (mitjana de la puntuació obtinguda per tot el personal 
tècnic proposat). La tercera fase correspon a la valoració segons els criteris establerts 
específicament per cada comarca, fins a 25 punts. 

 

3.11.1 Mèrits i capacitats per valorar 
 

3.11.1.1 Primera fase 
 

a) Característiques i proximitat: Es valoren fins a 25 punts en total, les 
característiques i proximitat de l’Escola d’Esquí: 
 

1. Característiques (fins a 15 punts):  
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• Escola que treballa diferents especialitats del programa. (2 punts per 
especialitat, fins a 6 punts) 

• Escola amb experiència de treball amb grups de persones amb 
discapacitats. (fins a 4 punts) 

• Escola que divulga el coneixement del medi natural que envolta l’estació. 
(fins a 3 punts) 

• Escola que disposa i fa servir material didàctic esportiu (cons, cercles, 
piques, pilotes...). (fins a 2 punts) 

2. Proximitat: distància de l´estació d´esquí (fins a 10 punts).  
• Mateixa estació: 10 punts 
• Mateix municipi: 8 punts 
• Mateixa comarca: 6 punts 
• Altres comarques del programa EBE: 4 punts 
• Altres indrets: 2 punts 

 
b) Treball desenvolupat. Es valora, fins a un màxim de 20 punts, el treball 

desenvolupat en funció de l'experiència adquirida, especialment en l'exercici de 
funcions semblants a les pròpies dels llocs convocats i la participació en 
activitats prèvies de promoció relacionades amb el PEEHC: 
• Experiència adquirida: 2 punts x any d’experiència, fins a un màxim de 14 

punts.   
• Participació en el programa Esport Blanc o activitats relacionades amb el 

PEEHC: 3 punts x any d’experiència fins a un màxim de 6 punts. 
 

3.11.1.2 Segona fase  

Es valoren, fins a 55 punts en total (mitjana de la puntuació obtinguda per tot el 
personal tècnic proposat), en relació amb els llocs de treball per proveir, els mèrits 
i les capacitats següents:   

a) Titulacions d’esports d’hivern: es valoren fins a 20 punts les titulacions oficials 
superiors a les requerides (TD3 o equivalent), quan siguin rellevants per al lloc 
de treball per proveir i les vinculades amb altres especialitats del programa 
Esport Blanc (Esquí de fons, Surf de neu i/o Esquí alpí). En cap cas no 
s'avaluen les titulacions de nivell inferior que siguin necessàries per assolir-ne 
d'altres de nivell superior que es puguin al•legar com a requisit o com a mèrit.  
• 15 punts: TD3 o equivalent 
• 2,5 punts: per cada TD2 d´altres especialitats del programa. 

 
b) Formació i perfeccionament. Es valoren, fins a un màxim de 10 punts, les 

titulacions superiors relacionades amb ensenyament i/o esport (Magisteri, 
Ciències de l’activitat física i l’esport,) i les publicacions i la docència impartida 
per les persones aspirants i l'assistència o l'aprofitament als cursos de formació 
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i perfeccionament que versin sobre matèries relacionades amb les funcions 
pròpies dels llocs convocats, o amb habilitats que requereixin aquests llocs. 
• 7 punts: Titulació de Magisteri i Ciències de l’activitat física i l’esport. 
• 6 punts: Titulació de Magisteri o Ciències de l’activitat física i l’esport. 
• 2 punts: Formador de tècnics en l´especialitat requerida. 
• 1 punt: Publicacions i/o assistència a cursos de formació i perfeccionament 

específics del lloc convocat. 

 
c) Coneixements de la llengua catalana. Pels cursos o certificats de llengua 
catalana de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent acreditatius de 
coneixements del nivell superior al requerit o pels coneixements de llenguatge 
especialitzat s'atorguen fins a 5 punts. 

• 5 punts: Nivell D 
• 3 punts: Nivell C  

 
d) Treball desenvolupat. Es valora, fins a un màxim de 20 punts, el treball 

desenvolupat en funció de l'experiència adquirida, especialment en l'exercici de 
funcions semblants a les pròpies dels llocs convocats i la participació en 
activitats prèvies de promoció relacionades amb el PEEHC: 
• Experiència adquirida: 2 punts x any d’experiència, fins a un màxim de 14 

punts.   
• Participació en el programa Esport Blanc o activitats relacionades amb el 

PEEHC: 3 punts x any d’experiència fins a un màxim de 6 punts) 
 

3.11.1.3 Tercera fase  

Es valorarà fins un màxim de 25 punts (mitjana de la puntuació obtinguda per 
tot el personal tècnic proposat per cada escola): 

• Per cada tècnic que, amb anterioritat, ja ha treballat amb el Consell 
Esportiu del Pallars Jussà en activitats d’esquí o de neu es sumarà 12.5 
punts.   

• Per cada tècnic que resideixi a la comarca del Pallars Jussà o Pallars 
Sobirà es sumarà 5 punts.  

• Per cada escola que aporti un mínim de 8 monitors que compleixin els 
requisits per treballar en el programa es sumarà un total de 7.5 punts.  

 
 

3.12 Junta de Mèrits i Capacitats 

L'òrgan col•legiat al qual pertoca el desenvolupament d'aquest procés de valoració i 
provisió serà d’àmbit territorial i s’anomena Junta de Mèrits i Capacitats, la qual està 
formada, per les persones següents: 
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• Fins a tres representants del Consell Esportiu (Un dels quals actua com a 
president/a, i un altre com a secretari) 

• Un/a representant de la Federació Catalana d’Esports d’hivern 
• Fins a dos representants de la Generalitat de Catalunya (Consell Català de 

l’Esport i Departament d’Ensenyament). 
• Un/a representant de l’ACEM (Associació Catalana d’Estacions d’Esquí i 

Activitats de Muntanya), relacionat amb les Estacions d’esquí implicades. 

La Junta de Mèrits i Capacitats encarregarà uns valoració inicial, prèvia a la reunió 
d’avaluació, al coordinador/a del programa Esport Blanc Escolar del Consell Esportiu, 
que actuarà com a secretari. També podrà sol•licitar el nomenament d'assessors 
especialistes, els quals actuen amb veu però sense vot. 

La Junta de Mèrits i Capacitats té la facultat de convocar personalment les empreses o 
persones jurídiques candidates per tal d'aclarir punts dubtosos dels mèrits i de les 
capacitats o altres aspectes de la documentació aportada quan ho consideri 
convenient. En general, les actuacions de la Junta de Mèrits i Capacitats que 
requereixin notificació a les persones jurídiques aspirants s'han de fer públiques. 
 
 
3.13 Procediment 
 
Un cop transcorreguts els terminis previstos de presentació de sol•licituds i de 
renúncies, la Junta de Mèrits i Capacitats ha d'elaborar la proposta de persones 
jurídiques aspirants admeses i excloses, amb indicació dels motius d'exclusió, la qual 
s'ha d’exposar públicament. 

Un cop feta la valoració dels mèrits i de les capacitats previstos segons els sistemes 
d'acreditació que s'han establert, la Junta de Mèrits i Capacitats ha d'elaborar la 
proposta provisional de selecció de les escoles d’esquí, la qual s'ha d'exposar a fi i 
efecte que les entitats interessades puguin formular, en el termini de 5 dies, les 
observacions o reclamacions que considerin pertinents. 

La Junta de Mèrits i Capacitats ha d'elaborar la proposta definitiva de la selecció, 
incorporant o donant resposta argumentada a les observacions o reclamacions que 
puguin arribar. 
 
 
3.14 Resolució del concurs 

 
La resolució definitiva del concurs s'ha de dictar dins el termini màxim d’un mes a 
partir de l'endemà de la finalització del termini de presentació de les sol•licituds de 
participació. 

 


