Adjudicació de destinacions provisionals curs: 2007-08
RESOLUCIÓ EDU 1435/2007d’ 11 de maig (DOGC 485 17-5-07)

Qui ha de participar?

) Estan obligats a participar:
- Professorat funcionari que ha perdut la seva destinació definitiva.
- Professorat amb destinació provisional.
- Professorat que ha superat el procés selectiu.
- Professorat interí/substitut que hagi prestat serveis, tant els que estan acollits a l’acord d’estabilitat
com els que no.
) El professorat que encara no ha estat nomenat (no han treballat) pot participar voluntàriament.
) El professorat que va ser nomenat amb caràcter provisional per una durada superior a un curs per a
l’ocupació de determinats llocs de treball, i hi consta destinat per al curs 2007-2008, romandrà en la seva
destinació (centre i especialitat que ocupa) malgrat canviï la seva vinculació o forma d’ocupació per haver
superat el procés selectiu de 2007.

Com i quan fer la sol·licitud

)La sol·licitud s’haurà de formalitzar i gravar

a través d’Internet, mitjançant l’accés disponible a la
pàgina de Professorat de l’adreça: http://www.gencat.cat/educacio.
L’horari de connexió serà de 8 a 23 hores de dilluns a divendres i de 9 a 21 h els dissabtes i diumenges.
L’interessat s’haurà d’imprimir una còpia de sol·licitud definitiva, la qual contindrà un número de control
a efectes de registre. (no cal entregar res).
) En el cos de mestres es poden demanar fins a 8 especialitats i a secundària fins a 6.
) Si no especifiques explícitament el codi del centre, no et poden adjudicar: CEE, CAEPs, CREDA,
EAP, programa d’acompanyament escolar a secundària, Projecte educatiu de ST. Cosme, adults ni llocs
itinerants.
) Professorat acollit a l’acord d’estabilitat: ha de demanar totes les especialitats que té reconegudes i un
mínim de quatre comarques (en cas de no posar-ne quatre, serà adjudicat d’ofici).
) Professorat no acollit a l’acord: pot sol.licitar vacants per les especialitats seleccionades d’entre les
que té demandes a la borsa i demanar més codis de comarques que les que té sol.licitada com a prioritària.

)Del 21 de maig a l’1 de juny de 2007: Personal interí.
Del 13 al 25 de juny de 2007:
- Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió de lloc.
- Professorat procedent d’adscripció a l’estranger i de llocs de l’Administració educativa.
- Professorat amb destinació provisional.
- Professorat que sol·licita comissió de serveis.
Del 16 al 20 de juliol de 2007:
- Professorat que supera el procés selectiu (opositors aprovats).
De l’11 al 29 de juny: Propostes de direccions

Quan sabrem el resultat de l’adjudicació?
La resolució provisional es farà pública durant el mes de juliol de 2007. Hi haurà un termini de tres dies
hàbils comptats a partir de l’endemà de la seva publicació per presentar reclamacions. La resolució
definitiva es farà pública durant el mes d’agost.

Durada de l’adjudicació (vacant)
Les vacants adjudicades seran per DOS CURSOS amb caràcter general (1-9-07/ 31-8-09) excepte que
es donin circumstàncies específiques (base 6: canvi de cos, supressió lloc de treball,....informe negatiu
per part de la direcció,...)
) L’interí que hagi estat confirmat en un centre per dos cursos hi haurà de romandre obligatòriament
encara que aprovi les oposicions, excepte quan l’especialitat per la qual s’ha superat el procés de selecció
(opos) sigui diferent a aquella per la qual ha estat confirmat/da.

Prioritat i fases en l’adjudicació de vacants
a) Procediment previ
- Òrgans unipersonals de govern a proposta dels SSTT
- Serveis educatius a proposta dels SSTT (EAP. CRP. CREDA,...)
- Centres de recent posada en funcionament a proposta de la direcció, per a la provisió de dos a quatre
llocs de treball.
b) Procediment general
- Professorat afectat per la pèrdua de la destinació per la supressió del seu lloc de treball.
- Professorat que ha perdut la destinació definitiva per provenir d’una adscripció temporal a
l’estranger.
- Professorat funcionari que sol·licita adjudicació per raons: violència de gènere, prevenció riscos
laborals, condició de disminuït,..
- Professorat funcionari amb destinació provisional i professorat excedent que sol·licita el reingrés.
- comissió de serveis.
- Professorat que hagi superat el procés selectiu.
- Professorat interí acollit a les garanties de continuïtat (“acord d’estabilitat”).
-Professorat interí amb serveis prestats, no acollit a les garanties de continuïtat.
- Professorat funcionari de carrera no dependent del Departament d’Educació.
- Personal que no ha estat nomenat per prestar serveis.

)Dins de cadascun dels col·lectius esmentats, l’adjudicació de llocs de treball es durà a terme en les
següents Fases consecutives i prioritàries:
1ª - Proposta de les direccions dels centres en determinats llocs de treball: centres nova creació,
CAEPS, escoles rurals, CEE, ZERs, etc (veure convocatòria).
Poden recaure sobre professorat funcionari o interí amb un mínim de 24 mesos treballats i que
hagin exercit en el centre on són proposats durant el curs 2006-07.
2ª - Confirmació en el mateix centre: en el mateix o en un altre lloc de treball del curs 2006-07.
La petició la fa l’interí/na interessat/da.
3ª – Elecció o adjudicació d’ofici de llocs de treball de les especialitats “LOGSE” (PMU, PEF,
INF, etc.) en el cos de mestres.
4ª – Elecció o adjudicació d’ofici de primària i primer cicle d’ESO, en el cos de mestres.

Requisits d’especialitat

)Es

compleix el requisit d’especialitat per ocupar llocs de treball dels centres d’educació infantil i
primària i dels centres de formació de persones adultes quan es posseeix la capacitació corresponent o
s’acredita una experiència docent mínima de 27 mesos en el cas de funcionaris en pràctiques i interins,
d’acord amb les dades que consten en el registre informàtic de personal. En el cas dels professors de
secundària, s’ha d’acreditar una experiència de 36 mesos.

