Núm.150. Maig de 2016

Adjudicació de destinacions provisionals
Curs 2016-2017
(Resolució ENS/1215/2016, de 9 de maig)

Principals novetats

•
•

S'haurà d'acreditar el certificat negatiu de delictes sexuals si no s'ha donat l'autorització per consultar el registre.

•

El professorat interí podrà demanar voluntàriament ser destinat a llocs de dedicació completa, mitja dedicació (corresponent a un procediment posterior) o ambdós dedicacions, amb independència que sigui per continuïtat o per
nova incorporació, a diferència del curs passat en què només ho podien demanar com a proposta de continuïtat. No
s'adjudicaran dues mitges jornades i es continuarà prioritzant la petició de jornada sencera.

•

El prof. interí pot ser proposat per continuar al mateix centre del curs anterior únicament amb 12 mesos de serveis a
la borsa i amb nomenament de vacant, no substitució, de 4 mesos mínim.

•

Continuen vigents les propostes de no continuïtat.

Augmenten els tipus de places estructurals específiques (ja vam mostrar el nostre desacord amb la seva creació). Hi
podran accedir per proposta però també en la fase de peticions, tant funcionaris de carrera com interins, i sense necessitat d'haver estat abans al centre.

Procediment previ
Amb caràcter previ al procediment general d'adjudicacions, s'atorga destinació provisional a nous directors nomenats a 1 de
juliol de 2016 en centres on no tenen la destinació definitiva i als càrrecs directius de centres nous, a llocs de treball dels serveis educatius (EAP, CRP, Cd'A, CREDA, CREDV, LIC, aules hospitalàries, CREDV, del CESIRE i del CRETDIC), llocs docents de
centres dependents del Departament de Justícia i del de Treball, Afers Socials i Famílies, programes de formació i inserció,
nous CF, centres de nova posada en funcionament, a grups d’escolarització que s’imparteixen en una subseu ubicada en un
municipi diferent al de l’institut o EOI al que pertanyen .
Si la proposta per a aquests llocs recau en personal interí, aquest haurà d'acreditar un mínim de 12 mesos de serveis a la borsa de treball comptats a 31 d'agost de 2016. També s'adjudicaran prèviament llocs a l'IOC i al personal interí proposat per a
càrrecs directius i, a petició de l'interessat, al personal acollit a l'article 25, quan comporti canvi d'especialitat dins del mateix
centre de destinació definitiva.
Participació
OBLIGATÒRIA per al funcionariat de carrera sense destinació definitiva ni provisional a 1 setembre de 2016.
Si no s'hi participa, s'adjudica d'ofici un lloc ordinari.
VOLUNTÀRIA per al professorat que vulgui comissió de serveis i el professorat interí amb serveis prestats.
PER A MÉS D'UN COS DOCENT: en cas de pertànyer a dos cossos, cal optar per participar només en un.
Tipologia dels llocs de treball docents i requisits per ocupar-los
Tots els llocs (ordinaris, estructurals, temporals i d'àmbit) es poden adjudicar a funcionaris i a interins.

•

Ordinaris: són els corresponents a una especialitat docent, que cal tenir reconeguda.

•

Específics estructurals: per poder ser destinat en algun d'aquests llocs cal acreditar, a més de l’especialitat, els requisits específics de capacitació professional corresponents al perfil del lloc. Són sempre de dedicació completa.
Els perfils professionals amb efectes del curs 2016-2017 són els següents:
- Lingüístic en llengua estrangera (AICLE) (anglès, francès, italià, alemany)
- Competència digital docent
- Atenció a la diversitat de l’alumnat
- Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial.
- Lectura i biblioteca escolar
- Immersió i suport lingüístic
- Educació visual i plàstica
- Docència de dues especialitats docents a l’ESO
- Metodologies amb enfocament globalitzat
Excepcionalment, per al curs 2016-2017 es poden mantenir altres llocs de treball específics estructurals ja definits
com a tals els cursos 2014-2015 i 2015-2016, amb un perfil professional diferent dels esmentats.

•

Específics temporals
Tenen aquesta consideració els llocs de treball següents:
- llocs d’aula d’acollida (amb qualsevol especialitat)
- llocs per impartir la formació professional bàsica (amb qualsevol especialitat)
- llocs d’unitats de suport d’educació especial (amb orientació educativa)
- unitats d’audició i llenguatge en escoles de concentració d’alumnes que requereixen del mestre el coneixement del
llenguatge de signes
- llocs d’audició i llenguatge en instituts amb concentració d’alumnat sord

•

D’àmbit d’ensenyament secundari en centres i aules de formació de persones adultes en els àmbits següents: comunicació, social i científic i tecnològic, acreditant els requisits corresponents a cada àmbit.

Ordre d’adjudicació de destinacions en fases i subfases
Professorat funcionari
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 estructurals; AFAs i CFAs; Oriol Martorell i centres de màxima complexitat.
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 tal de romandre al mateix centre del 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 funcionari suprimit, afectat per la pèrdua de la destinació definitiva, provisional, reingressos per excedència, comissions de servei, dependents d'altres administracions.
PROFESSORAT INTERÍ (es pot fer una entrevista si el candidat no ha estat destinat al centre aquest curs)
6. Fase de propostes de les direccions, segons l'ordre següent d'adjudicació per subfases:
1.

Per llocs específics estructurals; AFAs i CFAs; Oriol Martorell i centres de màxima complexitat

2.

Per ocupar llocs específics temporals.

7 Fase de propostes de continuïtat per tal de romandre al mateix centre del curs anterior (únicament amb 12 mesos de serveis a borsa i amb nomenament de vacant, no substitució, de 4 o més mesos al centre)
8 Fase d’adjudicació del professorat que acrediti la condició legal de discapacitat, a l’empara de l’art. 25.
9 Fase d’elecció. No hi ha adjudicació d'ofici.
10 Fase d'adjudicació de places de mitja dedicació a professorat interí. (Procediment posterior que reprodueix l'ordre de les fases de la 6 a la 9).
Criteris d'adjudicació en les fases i subfases diferents a les de proposta de direcció:
a) S’adjudiquen els llocs de treball docents ordinaris. També s’adjudiquen, sempre que hagin estat demanats explícitament en
la sol·licitud individual i es tinguin els requisits específics exigits, els llocs específics estructurals amb perfil professional (excepte els llocs de docència en dues especialitats de l’ESO, que només es proveeixen en les fases de proposta de centre).
Igualment s'adjudiquen els llocs específics temporals d’aula d’acollida i d’unitats de suport a l’educació especial, i llocs en
AFAs i CFAs.
b) L’adjudicació de destinació es realitza d’acord amb l’ordre de peticions (centre, localitat, zona o
comarca) formulat.
c) Per cada petició es té en compte l’ordre de priorització d’especialitats i llocs específics (estructurals i/o
temporals) que s’han inclòs en la sol·licitud, amb les particularitats previstes per a cada col·lectiu.
d) En les peticions col·lectives (genèriques) de municipi, zona o comarca no s’adjudiquen llocs de treball

docents de centres i aules de formació de persones adultes. En aquestes peticions col·lectives, els centres s’adjudiquen
d’acord amb l’ordre dels annexos 5 i 6. En l’àmbit comarcal, primer s’adjudiquen els centres ubicats a la capital de comarca i,
a continuació, la resta de centres.
e) En el cas de concórrer més d’un candidat d’un mateix col·lectiu docent té prioritat qui sigui titular de l’especialitat docent,
obtinguda per oposició o per adquisició de nova especialitat.
f) En cada col·lectiu docent i fase el professorat que no acrediti el coneixement del català obté destinació amb posterioritat als
que sí l’acreditin, excepte els docents que sol·liciten comissió de serveis, que no poden obtenir destinació provisional en la
fase d’elecció si no disposen d’aquest requisit.
g) Per al professorat funcionari de carrera sense destinació definitiva obligat a participar en aquest procediment, la primera
especialitat a considerar és l’especialitat d’oposició (sigui per a llocs ordinaris o en llocs de treball específics estructurals amb
perfil professional), tret que prèviament hagi indicat voluntàriament els llocs d’aula d’acollida i/o els llocs d’USEE, sens perjudici que demani altres especialitats i perfils professionals. Si no obté cap destinació, se li afegeixen d’ofici totes les especialitats reconegudes ordinàries i les comarques no sol·licitades explícitament, i s’inicia de nou la lectura des de la primera petició
per tal de procedir a la corresponent adjudicació de destinació.
Adjudicació preferent del professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva
S’adjudica destinació al professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva si, voluntàriament, ha sol·licitat la continuïtat al centre de destinació provisional del curs 2015-2016 (si és diferent del centre de la darrera destinació definitiva) i/o la
continuïtat al centre de la darrera destinació definitiva, d’acord amb la priorització manifestada en cas que hagi sol·licitat tots
dos centres. Dins d'un mateix centre, té preferència en l'adjudicació el professorat que ha perdut la seva destinació definitiva
en el mateix centre per davant d'altres que hi hagin estat destinats provisionalment. També ha pogut ser proposat per la direcció d’un centre, i pot sol·licitar destinació en la fase d’elecció. En aquesta fase pot sol·licitar llocs de treball ordinaris, llocs
de treball específics estructurals amb perfil propi (excepte els llocs de docència de dues especialitats de l’ESO) i els llocs específics temporals d’aula d’acollida i/o d’USEE. Si compleix els requisits d’especialitat i, si escau, lingüístics, pot sol·licitar llocs
de treball d’àmbits en centres i aules de formació de persones adultes. Es podrà formular fins a seixanta peticions, entre centres, municipis, zones i comarques i, en la fase d'elecció, s’aplicarà el dret preferent a obtenir destinació dins del municipi o de
la zona corresponent al centre on va perdre la destinació definitiva. No té obligació d'incloure comarques.
Adjudicació del professorat acollit a l’article 25 de la Llei31/1995
En aquesta fase s’adjudiquen llocs de treball docents ordinaris, estructurals o específics temporals, i es pot obtenir destinació
per qualsevol de les especialitats reconegudes. No es preveu adjudicació d’ofici i, per manca de vacant adient, poden restar
pendents de destinació en aquest procediment. La participació voluntària per aquesta fase d’adjudicació deixa sense efectes
la possible participació, voluntària o forçosa, en la fase d’elecció.
Professorat funcionari
S’adjudiquen destinacions al professorat funcionari de carrera que tingui un informe vigent favorable, per a una adaptació del
seu lloc de treball, a l’empara de l’article 25, i que voluntàriament hagi sol·licitat una destinació provisional per aquesta fase
del procediment general. L’adaptació proposada ha de preveure, necessàriament, un canvi d’especialitat de lloc de treball
dins el mateix centre si ja es té destinació definitiva, o l’adjudicació d’una destinació provisional en un altre centre. En qualsevol cas, al professorat que no tingui destinació definitiva se li adjudicarà abans de l’inici del curs, en ocasió de vacant, un lloc
de treball ordinari.
Professorat interí
Cal tenir la condició legal de discapacitat, un informe vigent favorable a una adaptació del lloc de treball, i haver sol·licitat voluntàriament obtenir una destinació provisional per aquesta fase.
S'ha de sol·licitar, en primer lloc, destinacions que s’ajustin als requeriments continguts en l'informe d’adequació del lloc i a
continuació es pot sol·licitar altres peticions de centres, municipis, zones i comarques. La priorització entre el professorat
d’aquest col·lectiu és la que consta a la borsa de treball.
Adjudicació en la fase d’elecció i d’ofici del professorat funcionari de carrera.
En aquesta fase es destinen els funcionaris de carrera no destinats en les fases anteriors, en l’ordre prioritari de col·lectius següents:

•

Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió del seu lloc de treball.

•

Professorat que ha perdut la destinació definitiva per adscripció a l’estranger o a llocs de l’Administració, professorat
funcionari de carrera amb destinació provisional i professorat excedent que sol·licita el reingrés.

•

Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de serveis

El professorat esmentat en els col·lectius 2 i 3 s’ordena segons l’any d’oposició al cos i número d’ordre.
Adjudicació de destinacions d’elecció del professorat interí
En aquesta fase s’adjudiquen llocs de treball docents ordinaris i, si ho han demanat, estructurals amb perfil professional o específics temporals.
Les destinacions s'adjudicaran d’acord amb l’ordre de peticions (centre, localitat, zona i comarca).
La priorització entre el professorat d’aquest col·lectiu és la que consta a la borsa de treball.
En cada petició es té en compte l’ordre de les especialitats i els llocs de treball que s'han sol·licitat per tenir-les reconegudes i
constar a la borsa de treball, així com per tenir acreditat algun/s dels perfils professionals i sol·licitat en borsa la disponibilitat
per ocupar-los.
Per a aquest col·lectiu docent no es preveu cap adjudicació d’ofici. Per tant, no s’hi afegiran especialitats docents, perfils professionals i/o peticions no demanats explícitament pels participants.
Aquest col·lectiu pot demanar voluntàriament ser destinat únicament a llocs de dedicació completa, a llocs de mitja dedicació
o a en ambdós tipus de lloc.

En cas que opti per a llocs de dedicació completa i llocs de mitja dedicació, l’adjudicació prioritzarà sempre el llocs de dedicació completa.
Formalització telemàtica de la sol·licitud individual (fase d'elecció)
S'ha de formalitzar i gravar la sol·licitud a través de la pàgina: http://ensenyament.gencat.cat
La sol·licitud es considerarà presentada després de fer un clic en el botó d'enviar.
Els participants podran disposar d'una còpia impresa de la sol·licitud definitiva.
Es podrà eliminar la sol·licitud fent un clic en el botó d'anul·lar, sempre dins del termini de presentació de sol·licituds. Un cop
anul·lada, es podrà trametre per via telemàtica una altra sol·licitud.
Amb la presentació formalitzada telemàticament no s'ha de presentar cap documentació, excepte en les sol·licituds de comissió de serveis per motius personals o professionals.
Els dubtes en relació amb la tramitació via internet els atendrà el servei d'atenció a l'usuari. Mentre que per als dubtes sobre
les dades de l'expedient personal, caldrà adreçar-se al ST o al CEB.
La sol·licitud individual és per la fase d’elecció. Tot i això, el professorat participant en aquesta fase també haurà pogut ser
proposat per la direcció.
Es pot sol·licitar llocs de treball ordinaris, llocs de treball específics estructurals (excepte els llocs de docència de dues especialitats de l’ESO), els llocs específics temporals d’aula d’acollida i/o d’unitats de suport d’educació especial i els d'àmbit en centres i aules de formació de persones adultes (excepte el professorat interí) sempre i quan es compleixin els requisits corresponents a cada lloc de treball.
Es poden formular fins a seixanta peticions, entre els centres, municipis, zones i comarques.
Professorat amb destinació provisional o que sol·licita el reingrés: en cas de no demanar les especialitats de la forma indicada,
o fer-ho de forma incompleta, l’Administració completarà d’ofici les especialitats que es tinguin reconegudes. No s’afegiran
llocs amb perfil professional ni llocs específics temporals si no han estat demanats. Recomanem d'ordenar les comarques segons preferències per evitar adjudicació d'ofici.
Professorat que demana comissió de serveis: amb caràcter general, participa només per la especialitat de la seva destinació
definitiva.
Professorat interí: la petició de comarques és voluntària.
Adjudicació de destinacions provisionals de personal interí a llocs de 1/2 dedicació (Annex 2)
Aquest procediment és posterior al procediment d’adjudicació de llocs de dedicació completa, i s'efectuarà mitjançant un nou
ordre en fases i subfases.
La participació és voluntària i compatible amb l’adjudicació de llocs de dedicació completa. En cas de participar en ambdós
procediments, es prioritzarà sempre l’adjudicació en llocs de dedicació completa.
Els llocs de treball a proveir poden ser ordinaris (en la fase de proposta de les direccions del centres i en la fase d’ elecció) i
llocs de treball específics temporals (únicament en les fases de proposta), però no llocs de treball docents específics estructurals. Aquests llocs són sempre vacants inicials i només es donen en la fase de proposta, no a la d'elecció.
Un mateix docent pot ésser proposat per la direcció del centre per més d’un dels supòsits per proveir llocs de mitja dedicació
i/o llocs de dedicació completa.
Els llocs de treball específics no proveïts en aquest procediment podran ser adjudicats a proposta de les direccions, a finals
d’agost de 2016, amb professorat que reuneixi els requisits per ocupar aquest lloc.
El professorat interí pot sol·licitar, mitjançant una única sol·licitud, destinació provisional a llocs de treball de dedicació completa, de mitja dedicació o de totes dues dedicacions. Tot i això, si participa per tots dos procediments, en cadascun d’ells ha
d’indicar les especialitats docents dels llocs i especificar els codis de centres, municipis, zones o comarques fins a un màxim
de 60 peticions. Únicament a les peticions de llocs de dedicació completa es poden afegir voluntàriament codis de comarques.
Terminis de presentació de sol·licituds

•

Professorat funcionari de carrera: del 18 al 31 de maig

•

Professorat interí: del 2 al 14 de juny

•

Personal acollit a l'article 25: del 25 de maig al 10 de juny de 2016, prèvia cita dels ST/CEB.

•

El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva amb posterioritat al 30 de maig, pot presentar la seva
sol·licitud de destinació amb suport no telemàtic en el termini màxim de 10 dies des de la data de comunicació dels
SSTT/CEB

•

Propostes de les direccions: del 16 al 29 de juny de 2016.

Desistiments
El professorat interí podrà presentar un escrit de desistiment a la fase d’elecció abans de l’1 de juliol de 2016. El desistiment
suposa l’anul·lació de tota la sol·licitud, però no de les fases de proposta.
El professorat funcionari podrà presentar un escrit de desistiment a la participació per la fase d’elecció, no més tard de la finalització del termini de reclamacions.
Calendari de resolucions i reclamacions

•

Resolució provisional: mitjans de juliol.

•

Resolució definitiva: finals de juliol.

Reclamacions a la resolució provisional: durant els 3 dies posteriors a la seva publicació.
Contra la resolució definitiva es pot interposar un recurs de reposició.

