ADJUDICACIONS PROVISIONALS ESTIU 2016-17

RESOLUCIÓ ENS/1215/2016, de 9 de maig. DOGC Núm. 7121 - 17.5.2016

A TENIR EN COMPTE

· Torna a ser possible que la direcció nomeni personal interí per a càrrecs directius quan ja se n’hagi
exercit el curs anterior i es compti amb 48 mesos de serveis en centres públics.
· La direcció pot proposar la no continuïtat en el centre d’un funcionari o interí amb destinació provisional
mitjançant un informe raonat i justificat (5 dies per presentar al·legacions).
· Propostes de continuïtat (professorat interí): cal tenir acreditats 12 mesos de serveis a la borsa i haver
ocupat una vacant el curs 2015-2016 (no substitució) durant un mínim de quatre mesos.
· S’amplien a 9 els perfils professionals de llocs de treball específics estructurals. El personal interí que
demani llocs de perfil professional en la fase d’elecció ha de sol·licitar l’acreditació (si no li consta ja) no més
tard del 7 de juny. En altres casos (funcionariat) es pot presentar abans del 30 juny.
· En el moment de prendre possessió de la destinació obtinguda, el professorat ha d'haver acreditat el requisit
de no haver estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual.
· La possibilitat de les direccions per "singularitzar" determinades places i proposar personal per
ocupar-les podrà provocar el desplaçament de provisionals, comissions de servei o personal interí.
· El professorat que perdi la seva destinació definitiva amb posterioritat al 30 de maig pot participar a les
adjudicacions d'estiu omplint manualment la sol·licitud i lliurant-la als serveis territorials corresponents en un
termini de 10 dies des de la comunicació de la seva nova situació administrativa.

Estan obligats a participar-hi:

- Funcionariat de carrera sense destinació definitiva ni provisional amb efectes a l’1 de setembre de 2016, els que
han perdut la destinació definitiva, els acollits a l’article 25 d’adaptació del lloc de treball, els reingressats i els
propietaris provisionals (PP). Si aquests col·lectius (excepte els acollits a l’art. 25) no presenten sol·licitud, se’ls
assignarà, D'OFICI, una destinació provisional per al proper curs.

Hi poden participar amb caràcter voluntari:

- Personal interí amb serveis prestats i funcionariat amb destinació definitiva que demanen comissió de serveis. No
hi haurà destinació d'ofici per a aquests col·lectius.

No hi poden participar:

- El professorat que ja té destinació provisional per al curs 2016-17 (càrrec directiu, lloc de treball singular a centre
amb PAC, serveis educatius...), on haurà de romandre, excepte en els casos de: canvi de cos, supressió lloc de
treball, petició raonada...

Quan i com fer la sol·licitud?

- Personal funcionari de carrera: del 18 al 31 de maig de 2016.
- Personal interí: del 2 al 14 de juny de 2016 (abans del 30 de juny es pot presentar un escrit per desestimar la
sol·licitud voluntària en la fase d’elecció).
- Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 25 de maig al 10 de juny de
2016. La sol·licitud es realitzarà presencialment als Serveis Territorials d’Ensenyament i/o Consorci d’Educació de
Barcelona
- Propostes de les direccions dels centres: del 16 al 29 de juny de 2016.

- Només es podrà presentar una única sol·licitud a través de la pàgina del Departament d’Ensenyament (la
sol·licitud es considerarà presentada després de fer clic al botó d’enviar). Es podrà anul·lar i trametre’n una altra,
sempre dins del termini. Es pot presentar documentació addicional al registre: sol·licitants de comissió de serveis;
funcionariat acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals; qualsevol altra documentació
que el/la participant consideri complementària.
- Es poden demanar un màxim de 18 especialitats reconegudes.
- Es poden fer fins a 60 peticions de centres, municipis, zones i comarques.

Quan sabrem el resultat de l’adjudicació?

· La resolució provisional es farà pública durant el mes de juliol de 2016. S’obrirà un termini de tres dies per
presentar reclamacions.
· La resolució definitiva es farà pública durant el mes de juliol 2016 (segurament a la 2a quinzena).
S’hi podrà interposar un recurs de reposició en el termini d’un mes.
· Durada de l’adjudicació (vacant)
Tenen efecte des de l’1 de setembre de 2016 fins al 31 d’agost de 2017 i són irrenunciables.

Tipologia de llocs de treball i propostes de direcció

En les adjudicacions d'estiu la direcció podrà PROPOSAR o FER PROPOSTA DE CONTINUÏTAT per formar
part de la plantilla del centre el curs 2016-2017 en funció de la tipologia del lloc de treball i de la situació
administrativa del professorat. Veieu el quadre.
Situació administrativa
Tipus de
lloc de treball

FUNCIONARIAT

ORDINARIS

Professorat sense destinació definitiva
al centre ni destinació provisional a
cap centre amb efectes a 1 de
setembre de 2016.
1. (6.2.e) Propostes de continuïtat de
la direcció (han hagut d'estar
provisionals al centre el curs 15/16).
2. (6.2.c) Propostes de noves
incorporacions només a centres situats
en zones desfavorides.

ESPECÍFICS TEMPORALS

(6.2.d) Professorat sense destinació
provisional amb efectes a 1 de
setembre de 2016 (el professorat amb
destinació definitiva al centre pot ser
proposat per direcció per a aquests
llocs).
8. Aules d'acollida (qualsevol
especialitat)
9. USEE (Ped. Terapèutica,
Orientació educativa)
10. Centres de concentració alumnat
sord (ALL i, si escau, lleng. de signes).

PERSONAL INTERÍ

(Sempre amb un mínim de 12 mesos
treballats a la borsa)

3. (6.2.e) Propostes de continuïtat de
la
direcció
(han hagut d'ocupar vacant
(DOGC 3.1)
mínim
4
mesos
al curs 15/16).
(Les especialitats de sempre, sense
4.
(6.2.c)
Propostes
de noves
“retocs” d'equip directiu i/o
incorporacions
només
a
centres situats
administració.)
en zones desfavorides (el curs passat,
tot i recollir-ho al DOGC, no van deixar
aplicar aquesta possibilitat).
5. Es poden demanar llocs ordinaris
de mitja dedicació (si s'aconsegueix un
nomenament a jornada sencera aquesta
petició queda anul·lada).
Manifestar disponibilitat per a aquest
(6.2.b) Professorat sense destinació
ESPECÍFICS
perfil a la borsa. (9.5.a)
definitiva
al
centre
ni
destinació
ESTRUCTURALS
7. Poden accedir a tots els tipus de
provisional
a
cap
centre
amb
efectes
a
(DOGC 3.2)
llocs
amb perfil professional propi
1
de
setembre
de
2016.
(Amb requisits “afegits” per l’ED i/o
sempre
i quan es reuneixin els requisits
6.
Poden
accedir
a
tots
els
tipus
de
l’administració.
específics
de cada perfil i aquests
llocs
estructurals
amb
perfil
professional
Sempre places a dedicació total.)
constin al registre informàtic del
propi sempre i quan en reuneixin els
professorat abans del 7 de juny de 2016
requisits específics de cada perfil i
aquests constin al registre informàtic del (3.2.3 al DOGC).
professorat abans del 30 de juny de
2016. (3.2.3 al DOGC).

(DOGC 3.3)
(Aula d’acollida, FP bàsica, unitats
de suport de l'educació especial,
atenció alumnat sord.)

(9.5.a) Manifestar disponibilitat per a
aquest perfil a la borsa.
11. Aules d'acollida (qualsevol
especialitat)
12. USEE (Ped. Terapèutica,
Orientació educativa)
13. Es poden demanar llocs
específics temporals de mitja dedicació
(si s'aconsegueix un nomenament a
jornada sencera aquesta petició queda
anul·lada).

Llocs d'àmbit secundària en
centres de formació de
persones adultes
(DOGC 3.4)

Llocs dels 2 primers cursos
de l'ESO per al cos de
mestres
(DOGC 3.5)

(6.2.b) Professorat sense destinació
definitiva al centre ni destinació
provisional amb efectes 1 de setembre
de 2016.
14. Comunicació: català, castellà,
anglès + Nivell C2 de català o B2
d'anglès si no es té l'especialitat de
català o anglès respectivament.
15. Social: geografia i història o
filosofia
16. Científic/tecnològic:
matemàtiques, física i química, biologia
i geologia, tecnologia.
Mestre que té destinació definitiva a
l'ESO, o que ha perdut la definitiva a
l'ESO, o bé l’han destinat a un lloc de
l'ESO reservat a mestres el curs
2015/16.

17. Igual que funcionariat però amb
especialitat reconeguda i demandada a
la borsa.

18. Haver estat destinat a un lloc de
l'ESO reservat a mestres el curs 2015/16

Prioritat i fases en l’adjudicació de vacants

a) Procediment previ
Abans de resoldre el procediment general d'adjudicacions d'estiu, el Departament assignarà les vacants: EAP, CRP,
CREDA, CREDV, LIC, aules hospitalàries i llocs dependents del Departament de Justícia i del Departament de Benestar
Social i Família a proposta dels Serveis Territorials, programes de formació i inserció, nous cicles formatius i centres de
nova posada en funcionament . Si aquestes propostes recauen en personal interí aquest haurà d'acreditar un mínim de 12
mesos de serveis a la borsa de treball. També s’inclouen els funcionaris que s’acullin a l’article 25 (riscos laborals) quan
comporti canvi d’especialitat en el mateix centre amb destinació definitiva.
b) Procediment general en fases i subfases (Punt 5 del DOGC)
Fases per a funcionariat de carrera
Fase 1: Propostes de les direccions
Subfase 1.1 Per exercir un càrrec directiu.
Subfase 1.2 Per ocupar llocs específics estructurals i de centres ubicats en entorns desafavorits.
1.2.1. Estructurals (s'inclouen propostes de les direccions d'aules i centres de formació de
persones adultes).
1.2.2 Llocs de treball ordinaris en centres de màxima complexitat.
Subfase 1.3 Llocs de treball específics temporals (també a professorat definitiu al propi centre).
Aula d’acollida (AAD en escoles i ADC en instituts) i FP BÀSICA. Es requereix qualsevol especialitat del cos a la qual
estigui definida la vacant a la plantilla del centre.

Unitats de suport d’educació especial: Pedagogia terapèutica i, excepcionalment si ho proposa la direcció, audició i
llenguatge, a primària. Orientació educativa a secundària.
Centres amb concentració alumnat sord: Audició i Llenguatge i, si escau, llenguatge de signes.
Fase 2: Professorat que ha perdut la destinació definitiva
A aquesta fase tindran preferència per continuar com a provisional al centre de destinació del passat curs o ser destinat al
centre on va perdre la definitiva. També per a obtenir destinació provisional als centres de la localitat i zona on s'ha

Ordre de prioritat del professorat afectat per la PÈRDUA DE DESTINACIÓ DEFINITIVA per supressió del
seu lloc de treball.
Aquests criteris també regulen quin docent queda afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió de
grups (haurem de llegir "menys" on diu "més", "recent" on diu "antic", o "baixa" on diu "alta”).
- Cos de mestres
1r. Més antiguitat ininterrompuda en el darrer centre amb destinació definitiva fins al 31.8.2016.
2n. Més temps de serveis efectius com a funcionari del mateix cos fins al 31.8.2016.
3r. Any més antic d’ingrés al cos.
4t. Puntuació més alta obtinguda en el procediment d’ingrés al cos.
- En la resta de cossos
1r. Més temps de serveis efectius com a personal funcionari de carrera al mateix cos fins al 31.8.2016.
2n. Més antiguitat ininterrompuda en el darrer centre amb destinació definitiva fins al 31.8.2016.
3r. Any més antic d’ingrés al cos.
4t. Pertànyer a un dels cossos docents de catedràtics.
5è. Puntuació més alta obtinguda en el procediment d’ingrés al cos.
A partir d’aquí cada col·lectiu s’ordena segons l’any d’oposició al cos i el número d’ordre obtingut en el procés
selectiu:
2- Els qui han perdut la definitiva per adscripció a l’estranger o a altres llocs de l’administració i propietaris

provisionals i excedents que sol·liciten el reingrés.
3- Funcionariat en pràctiques.
4- Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis, inclòs el dependent d’altres
administracions educatives amb efectes d’1 de setembre de 2016.
Fase 3: Propostes de continuïtat de la direcció
Per tal de mantenir la mateixa destinació provisional del curs 2015-16. Només per a llocs de treball ordinari. La proposta
permet informar fins a un màxim de 3 llocs per docent, de les especialitats reconegudes, en l’ordre que determini la
direcció.
Fase 4: Professorat acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals (adaptació del lloc de
treball).
S’ha de presentar la sol·licitud als Serveis Territorials corresponents i/o al Consorci d’Educació de Barcelona.
Fase 5: Elecció i ofici del professorat
S’hi destinarà el funcionariat no destinat en les fases anteriors.
A aquesta fase s'hi inclouen les comissions de serveis: funcionariat que, tenint destinació definitiva per al curs 2016-17,
demana una destinació provisional en comissió de serveis per 3 possibles motius: haver acabat mandat a direcció, haver
estat 4 anys en centre d'especial dificultat, o per motius personals i/o professionals greus (s'han de justificar i documentar).
Fases per al personal interí
Fase 6: Propostes de les direccions de professorat interí
Les formalitzen les direccions amb el personal interí amb el requisit d’haver prestat serveis a la borsa un mínim de 12
mesos. Quan l’interí/na no hagi estat destinat al centre la direcció podrà realitzar una entrevista.
Subfase 6.1: Proposta per a proveir llocs específics estructurals i llocs en centres de provisió específica:
6.1.1 Llocs específics estructurals i aules i centres de formació de persones adultes.
6.1.2 llocs ordinaris de centres de màxima complexitat.
Subfase 6.2 Propostes per ocupar llocs específics temporals.
Fase 7: Propostes de continuïtat de la direcció per tal de romandre al mateix centre
Cal haver ocupat un lloc de treball al centre durent el curs 2015-2016 amb un nomenament a vacant, no substitució, d’una
durada mínima de 4 mesos i tenir 12 mesos de serveis a la borsa.
Es poden proposar fins a 3 llocs de treball per persona. La direcció haurà de fixar l'ordre.
Fase 8: Destinacions per a personal interí que acrediti la condició legal de discapacitat. Art. 25
Fase 9: Fase d'elecció: Segons priorització feta en omplir la sol·licitud individual de destinació. Es pot sol·licitar
desestiment a aquesta fase abans de l’1 de juliol, sense que això impliqui l’anul·lació de la proposta de la direcció del
centre.
Informacions, consultes, dubtes
· Portal Atri · Sindicat CGT: 93 310 33 62 · Gestió de personal docent dels Serveis Territorials o al Consorci de Bcn.

