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Adjudicació de destinacions
provisionals curs 2010-2011

RESOLUCIÓ EDU/1080/2010, de 6 d'abril, per la qual es dicten les instruccions
sobre les adjudicacions de destinacions provisionals.

Terminis, principals novetats i aportacions d'ASPEPC·SPS.

1) Previsió de terminis

Termini Actuació Col·lectiu afectat

Del 26 al 30 
d'abril de 2010

Presentació de sol·licituds per no 
continuar a la mateixa destinació 
provisional del curs 2009-2010 
(renúncia al segon any de 
nomenament).

- Funcionaris de carrera que ocupen 
una destinació provisional
- Interins de secundària

Del 6 al 18 de 
maig de 2010

Primer termini de presentació de 
sol·licituds per poder optar a una 
vacant de jornada completa per el 
curs 2010-2011.

- Substituts de secundària amb 
serveis prestats (bloc 1)
- Interins de secundària amb 
nomenament posterior al 31.12.2009.
- Interins i substituts de primària

Al voltant del 21 
de maig de 2010

Publicació de la llista de professorat 
cessat a 31 d'agost de 2010 per 
algun dels motius previstos a la base 
2.1 de la resolució (acceptació de la 
renúncia entre d'altres).

- Funcionaris de carrera amb 
destinació provisional
- Interins de secundària

Del 25 de maig al 
8 de juny de 
2010

Segon termini de presentació de 
sol·licituds per poder optar a una 
vacant per el curs 2010-2011.

- Funcionaris de carrera que ocupen 
una  destinació definitiva i vulguin 
sol·licitar comissió de serveis
- Funcionaris de carrera que ocupen 
una destinació provisional i que siguin 
cessats
- Interins de secundària cessats

Al voltant del 29 
de juny de 2010.

Publicació de la Resolució definitiva 
d'adjudicacions de destinacions 
provisionals curs 2010-2011.

- Tots els aspirants.
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2) Principals novetats

Els representants del Departament exposen les principals novetats de la proposta de resolució per la 
qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals::

• Tal com es va avançar a la mesa sectorial del dia 12 de febrer, es confirma la  pròrroga del 
nomenament fins el 31 d'agost de 2011 de tots els interins que ocupen una vacant de 
dedicació  completa  en  centres  d'ensenyaments  secundaris,  sempre  i  quan  la  data  d'inici 
d'aquest sigui anterior al 31 de desembre de 2009 (consultar el portal ÈPOCA).

• Els efectes de les adjudicacions que es puguin obtenir aquest estiu seran per un sol curs per 
a tots els col·lectius, per tant tots els nomenaments finalitzaran el 31 d'agost de 2011.

• Un  cop  tramesa  la  sol·licitud  telemàtica,  el  sistema  informàtic  oferirà  la  possibilitat  de 
procedir a la seva  anul·lació des de la mateixa aplicació i poder tornar a presentar-ne una 
nova sol·licitud telemàtica, sempre i quan es faci dins el termini establert.

• S'amplien de 30 a 40 el nombre de peticions de la fase d'elecció a la sol·licitud telemàtica.

• Els  resultats  de  les  adjudicacions  d'enguany  es  notificaran  directament  mitjançant  una 
resolució definitiva per a tots els col·lectius. No es publicarà la llista provisional amb les 
adjudicacions dels funcionaris de carrera com altres anys.

• S'avança aproximadament un mes el calendari de tot el procediment tal com es descriu en el 
següent apartat.

3) Aportacions i demandes d'ASPEPC·SPS

Els  representats  d'ASPEPC·SPS  a  la  mesa  sectorial,  a  banda  de  manifestar  un  cop  més  el  seu 
desacord amb la discrecionalitat i arbitrarietat dels procediments amb els quals es proveeixen moltes 
vacants (propostes per part dels serveis territorials i direccions, llocs de treball “singulars” i altres) 
han demanat:

• Que l'ampliació fins a 40 peticions a la fase d'elecció de la sol·licitud telemàtica segueix essent 
insuficient atès que no permet relacionar tots els centres que s'han de sol·licitar explícitament 
(CAEP's, centres i aules de formació d'adults i altres centres acollits a programes diversos) 
dins de l'àmbit territorial on es pot obtenir una destinació d'ofici. Cal recordar que aquesta 
demanda va  ser  plantejada per  ASPEPC·SPS a  la  mesa sectorial  del  dia  12 de  febrer,  El 
Departament estudiarà la proposta.

• Que abans de l'inici dels nomenaments telemàtics de finals d'agost es procedeixi a una segona 
volta d'adjudicació de les possibles vacants de jornada completa que es s'hagin pogut generar 
entre  el  mes  de  juliol  i  agost  amb  les  “regles  del  joc”  del  procediment  d'adjudicació  de 
destinacions  provisionals  atès  que  el  procediment  seguit  en  els  nomenaments  telemàtics 
només  permet  optar  a  una  destinació  dins  l'àmbit  del  servei  territorial  demanat  com  a 
preferent. El Departament estudiarà la proposta.

• Que els serveis territorials siguin flexibles a l'hora de concedir les renúncies al segon any de 
nomenament al professorat que ho sol·liciti. Els representants del Departament aconsellen que 
els interins de secundària s'ho pensin bé abans de gestionar la renúncia atès que corren el risc 
de no obtenir una nova vacant a l'adjudicació de destinacions provisionals d'enguany i veure's 
obligats a fer substitucions.

• Que l'acceptació de la petició raonada i justificada per no continuar el curs 2010-2011 prestant 
serveis en la mateixa destinació del curs 2009-2010 (renúncia) no suposi l'exclusió de l'acord 
d'estabilitat del sol·licitant tal com preveu la resolució. El Departament estudiarà la proposta.

• Que en el cas del personal interí s'elimini l'actual limitació d'un màxim de 6 especialitats que 
es permeten seleccionar a la sol·licitud telemàtica.

• Els  representants  d'ASPEPC·SPS manifesten  el  seu  desacord  amb la  introducció  d'un  nou 
supòsit a la base 2.1 de la resolució d'enguany que permet el cessament del professorat en 
comissió de serveis amb proposta motivada de la direcció del centre.

• Així mateix, els representants d'ASPEPC·SPS també fan constar el seu desacord amb la decisió 
del Departament d'obviar la publicació de la llista provisional i notificar els resultats de les 
adjudicacions directament amb la resolució definitiva a tots els col·lectius participants. Els 
representants del Departament al·leguen que és inviable per motius de calendari.
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