maig 2010
Adjudicació de destinacions provisionals curs: 2010-11
RESOLUCIÓ EDU/1080/2010, de 6 d’abril (DOGC5608 – 15.4.2010)

No s’adjudiquen destinacions definitives
Es donen per finalitzats a 31.8.2010 els nomenaments del personal interí d’especialitats del cos de
mestres que finalitzen el 31.8.2011
Es prorroguen fins al 31.8.2011 els nomenaments del personal interí que té un nomenament amb data de
finalització de 31.8.2010 i que ocupa llocs de treball vacants d’ensenyaments secundaris, amb les
excepcions següents:
El personal interí que té un nomenament amb data d’inici posterior a 31.12.2009.
El personal interí que compleixi 65 anys el curs 2009-2010.
El personal interí acollit a un pla estratègic que finalitzi el curs 2009-2010.

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 si estan acollits a l’acord d’estabilitat com si no.
El professorat que encara no ha estat nomenat (no han treballat) pot participar voluntàr ament.

)
)Pot participar amb caràcter voluntari el personal docent amb destinació definitiva per demanar una comissió
de serveis, sempre i quan no tingui ja una concedida vigent l’1 de setembre de 2010.

Com i quan fer la sol·licitud
del 6 al 18 de maig:
Interins i/o substituts que no tenen adjudicació de vacant per a l’1 de setembre de 2010.
del 25 de maig al 8 de juny :
Personal funcionari de carrera, en pràctiques, aprovats oposicions i personal interí afectat per
cessament o renúncia o de nova incorporació
del 25 de maig al 8 de juny :
Propostes de les direccions dels centres

)

A través de la pàgina del Departament d’Educació: http://www.gencat.cat/educacio. (La sol·licitud es
considerarà presentada després de fer un clic en el botó d’enviar) Es podrà anul·lar i trametre una altra, sempre
dins del termini. Es pot presentar documentació addicional al registre: sol·licitants de comissió de serveis;
professorat que participa amb la condició legal de disminuït; qualsevol altra documentació que el participant
consideri complementària.
) En el cos de mestres es poden demanar fins a 8 especialitats i a secundària fins a 6, de les que es tinguin
reconegudes.
) 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). Cas que no se li trobi cap vacant

a les comarques indicades se li assignarà una dels serveis terriotorials que hagi demanat com a preferents (1
únic servei Territorial a Girona i Lleida i 2 a la resta de Catalunya).

)

Professorat no acollit a l’acord: pot sol·licitar vacants per les especialitats seleccionades d’entre les que té
demandes a la borsa i enumerar per ordre de prioritat les comarques que inclouen els serveis Territorials que
ha escollit com a preferents (a Lleida i Girona només es pot escollir 1)

Quan sabrem el resultat de l’adjudicació?
La resolució definitiva d’adjudicacions es farà pública el mes de juny de 2010.
S’ha suprimit la publicació provisional del llistat d’adjudicacions i per tant els 10 dies hàbils per presentar
reclamacions. Es podran interposar recurs de reposició en el termini d’un mes.

Durada de l’adjudicació (vacant)
El professorat que ja consta destinat per al curs 2010-2011, romandrà en la mateixa destinació (centre i
especialitat que ocupa el curs 2009-2010) malgrat canviï la seva vinculació o forma d’ocupació perquè hagi
superat el procés selectiu de 2010 per la mateixa o una altra especialitat.

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 nova creació 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 2009-010.
2ª - Confirmació en el mateix centre en el mateix lloc de treball del curs actual.
3ª - Confirmació en el mateix centre en un lloc de treball diferent de l’ocupat el curs actual
Per demanar confirmació el personal interí, és requisit haver exercit al mateix centre durant el curs 20092010,i també es requereix al personal interí que hagi prestat serveis en centres públics un mínim de 48
mesos comptats a 31 d’agost de 2010
4ª – Elecció o adjudicació d’ofici de llocs de treball.

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. El personal interí d’educació infantil i primària no pot demanar llocs de treball dels
dos primers cursos de l’ESO.

