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Adjudicació de destinacions provisionals.
Curs 2017-2018
Principals novetats

•

Augmenten els tipus de places adjudicades amb caràcter previ al procediment general.

•

El professorat interí del grup 1 ha de participar-hi forçosament. Si no ho fa, podrà ser nomenat d'ofici. Podrà demanar
especialitats reconegudes malgrat no constin com a demanades a la borsa. Igualment podrà demanar llocs amb perfil
específic malgrat no li consti com a acreditat en el moment de formalitzar-ne la sol·licitud.

•

Per als centres de màxima complexitat (CMC) i llocs amb perfil específic hi haurà un requisit d'entrevista prèvia a les
propostes de professorat que no ha estat al centre un mínim de 4 mesos.

•

No s'assignaran llocs ordinaris als CMC si no s'han demanat expressament amb el codi de centre.

•

El personal interí nomenat que a 1 de setembre de 2017 tingui una llicència per infantament o estigui de baixa per
malaltia mantindrà el dret a la seva destinació per al curs 2017-2018, però els efectes administratius seran els del dia
de la seva presa de possessió efectiva al centre.

Participació
OBLIGATÒRIA per al funcionariat de carrera sense destinació definitiva ni provisional a 1 setembre de 2017, professorat en
pràctiques i professorat interí amb serveis prestats. Si no s'hi participa, es podrà adjudicar d'ofici un lloc de treball vacant a
destinació sencera.
VOLUNTÀRIA per al professorat que vulgui comissió de serveis.
PER A MÉS D'UN COS DOCENT: només es pot optar a tenir destinació en un dels cossos.
Ordre d’adjudicació de destinacions en fases i subfases
PROFESSORAT FUNCIONARI de carrera i en PRÀCTIQUES
1. Fase de propostes de les direccions, que inclouen les subfases següents, segons l'ordre de prioritat:
1.1 Per exercir càrrecs directius
1.2 Per proveir llocs específics amb perfil professional;
complexitat (CMC), en aquest ordre.

AFAs i CFAs; Oriol Martorell i centres de màxima

1.3 Per ocupar llocs específics temporals.
2. Fase preferent del professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva.
3. Fase de propostes de continuïtat per poder romandre al mateix centre que el curs anterior.
4. Fase d'adjudicació del professorat acollit a l'article 25 de la Llei de prevenció de riscos laborals.
5. Fase d'elecció i, si s'escau, d'ofici del professorat (en aquest ordre): a) afectat per la pèrdua de la destinació definitiva, b)
aquell que ha d'obtenir destinació provisional, c) comissions de servei (inclòs el professorat dependent d'altres administracions),
d) professorat que ha superat les oposicions (ENS/1814/2016).
PROFESSORAT INTERÍ
6. Fase de propostes de les direccions, segons l'ordre següent:
6.1 Per a llocs específics amb perfil professional; AFAs i CFAs; Oriol Martorell i CMC.
6.2 Per ocupar llocs específics temporals.
7. Fase de propostes de continuïtat per poder romandre al mateix centre del curs anterior.
8. Fase d’adjudicació del professorat que acrediti la condició legal de discapacitat, a l’empara de l’art. 25.
9 Fase d’elecció.
- Fase d'adjudicació de places de 1/2 dedicació a interins (procediment posterior que reprodueix l'ordre de les fases de 6 a 9,
excepte per a llocs específics amb perfil, que no s'adjudiquen en aquesta fase).
PROPOSTES DE LES DIRECCIONS DELS CENTRES
Es pot proposar professorat funcionari o en pràctiques que no tingui definitiva al centre ni destinació provisional amb efectes 1
de setembre en altres centres i professorat interí amb 12 mesos de serveis per a:

–

Llocs específics amb perfil: únicament es permet d'informar un lloc de treball per cada docent proposat. Es poden fer
propostes per proveir llocs de treball de AFAs, CFAs i Oriol Martorell de Barcelona.

–

Llocs ordinaris en CMC: pot ser com a continuïtat o com a nova incorporació. Un mateix docent pot ser proposat per
a un màxim de 3 llocs.

–

Llocs específics temporals: també es pot proposar professorat amb plaça definitiva al centre. Únicament es permet
d'informar un lloc de treball per cada docent proposat.

Per ocupar llocs de treball específics amb perfil professional i llocs de treball ordinaris en CMC, si la direcció vol proposar
docents que no han exercit al centre el curs 2016-2017 (professorat interí o substitut un mínim de quatre mesos i 12 mesos de
serveis) haurà de realitzar una entrevista prèvia.
El professorat funcionari i/o interí que ho desitgi, voluntàriament, podrà fer arribar entre els dies 16 i 20 de juny, ambdós
inclosos, un document escrit manifestant la seva disponibilitat a mantenir una entrevista amb la direcció. També podrà adjuntar
el seu currículum i donar el correu electrònic.
Un/a docent podrà optar a un màxim de quatre centres i, en el cas de llocs de treball específics, necessàriament haurà de tenir
acreditat el perfil corresponent.
Aquesta manifestació de disponibilitat és totalment compatible amb les peticions en la fase d’elecció.

–

Propostes de continuïtat al mateix centre (llocs ordinaris):
Professorat interí (únicament amb 12 mesos de serveis a borsa i amb nomenament de vacant, no substitució, de 4 o
més mesos al centre). No es podrà fer a professorat amb definitiva al centre aquest curs i que hagi obtingut una nova
definitiva amb efectes 1 de setembre de 2017.
Es permet d'informar fins a un màxim de 3 llocs de treball de diferents especialitats.

Un mateix docent pot ser proposat per la direcció d'un centre per més d'un motiu.
Un mateix docent pot ser proposat per a més d'un centre, sempre que es tracti de fases/subfases diferents.
El número correlatiu que consti davant del nom de cada docent proposat determina la priorització de cada proposta realitzada
per la direcció del centre als efectes d'adjudicació.
El professorat dependent d'altres administracions ha d'haver estat en comissió de serveis a Catalunya.
Comissions de serveis. Criteris específics
L'ordre en l’adjudicació de comissions de serveis és el següent:
1. Haver finalitzat el mandat de director/a a 30 de juny de 2017.
2. Haver exercit la docència durant els darrers quatre cursos en un CMC o en un centre específic d’educació especial (CEE).
3. Acreditar circumstàncies de caràcter personal o professional greus degudament justificades.
La sol·licitud és per la fase d'elecció. Aquest professorat ha pogut ser proposat per la direcció del centre.
Si s'hi acrediten circumstàncies personals greus, s'han d'indicar a la sol·licitud i cal presentar, dins del període corresponent, la
documentació justificativa. La seva participació en la fase d’elecció només serà efectiva quan se n'estimi la sol·licitud. Es pot
tenir en compte si el professor/a va obtenir l’actual destinació definitiva d’ofici.
Amb caràcter general, no seran ateses les peticions de comissió de serveis de professorat que en el concurs de trasllats
convocat el curs 2016-2017 ha obtingut una destinació definitiva amb efectes d'1 de setembre de 2017, atès que només s’han
adjudicat destinacions sol·licitades voluntàriament.
Terminis de presentació de sol·licituds

•

Interins: del 16 de maig al 29 de maig.

•

Funcionaris de carrera: del 30 de maig al 12 de juny.

•

Personal acollit a l'article 25: del 23 de maig al 9 de juny

•

Personal que hagi aprovat les oposicions el 2017: del 26 de juny al 3 de juliol.

•

Propostes de les direccions: del 15 de juny al 28 de juny.

•

El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva amb posterioritat al 12 de juny pot presentar la seva
sol·licitud amb suport no telemàtic en el termini màxim de 10 dies des de la data de comunicació dels SSTT/CEB.

Calendari de resolucions, desistiments i reclamacions
El professorat interí no podrà desistir del nomenament. El professorat que ha sol·licitat comissió de serveis podrà presentar un
escrit de desistiment a la participació per la fase d’elecció, no més tard de la finalització del termini de reclamacions.

•

Resolució provisional: al juliol de 2017. Reclamacions durant els 3 dies posteriors a la seva publicació.

•

Resolució definitiva: al juliol de 2017.Contra la resolució definitiva es pot interposar un recurs de reposició.

