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PROPOSTES PER A LA MILLORA
DEL PROCEDIMENT TELEMÀTIC D'ADJUDICACIÓ DE SUBSTITUCIONS I
ALTRES ASPECTES RELACIONATS AMB LA GESTIÓ DE LA BORSA DE 

TREBALL

En el marc del procés de negociació iniciat el dia 20 de gener entre l'Administració i les organitzacions 
sindicals amb representació a la mesa sectorial,  ASPEPC·SPS reitera que per arribar a algun tipus 
d'acord cal  que l'Administració reculli  les propostes consensuades entre tots els sindicats en el seu 
moment en relació al procediment de nomenaments telemàtics:

• Contracte mínim de mitja jornada. No als terços de jornada. 
• Nomenaments diaris
• Incorporació al centre el mateix dia de l'adjudicació i no el dia següent 
• Ampliació de la freqüència d'obertura dels terminis de consulta i modificació de les dades de la 

borsa. 
• Possibilitat de demanar només algunes comarques del servei territorial triat com a preferent en 

el cas de les jornades senceres. 
• Possibilitat de demanar només jornades reduïdes. 
• Necessitat de conèixer totes les persones disponibles per SSTT i especialitats. 
• Unificació de criteris entre tots els Serveis Territorials.

A més  d'aquestes  propostes  unitàries,  des  d'ASPEPC·SPS volem afegir  una  sèrie  d'aspectes  que 
considerem que haurien de ser millorats i/o revisats en relació a la gestió de la borsa de treball.

A) Procediment telemàtic d'adjudicació de vacants i/o substitucions

1.- Ordre de prioritat de les especialitats:

A l'hora  de  determinar  l'ordre  de  prioritat  de  les  especialitats,  els  serveis  territorials  i  el  Consorci 
d'Educació de Barcelona haurien de respectar els següents criteris:

a) Adjudicar les vacants i/o substitucions de les especialitats corresponents als cossos del grup 
A abans que les corresponents als cossos del grup B.

b) Així mateix, dins de cada grup caldria prioritzar l'adjudicació de les vacants i/o substitucions 
dels diferents cossos. Proposem l'ordre següent:

• Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes (A)
• Cos de professors d'arts plàstiques i disseny (A)
• Cos de professors d'ensenyament secundari (A)
• Cos de professors tècnics de formació professional (B)
• Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny (B)
• Cos de mestres (B)

Aquests  criteris  s'haurien  de  recollir  a  la  base  6.2.1  de  la  Resolució  EDU/3706/2009,  de  18  de 
desembre, on actualment únicament hi diu:



“L'ordre  de  prioritat  de  les  especialitats,  que  en  cada  adjudicació  serà  determinat  pels 
serveis territorials del Departament d'Educació i pel Consorci d'Educació de Barcelona.”

2.-  Professorat  de  secundària  amb disponibilitat  per  treballar  en centres  d'educació  infantil  i 
primària i jornades reduïdes:

L'aplicació hauria de permetre que el personal de secundària amb disponibilitat per treballar en centres 
d'infantil  i  primària  pugui  manifestar  la  seva  voluntat  d'acceptar  jornades  reduïdes  únicament  de 
secundària o bé tant de primària com de secundària. Tal i com està dissenyada actualment l'aplicació 
s'entén que la disponibilitat és per a totes dues opcions.

Proposem que l'aplicació inclogui l'opció de manifestar la disponibilitat per a treballar en centres d'infantil 
i primària en el mateix moment que es permet prioritzar els àmbits territorials i per a cadascuna de les 
cinc pestanyes de forma diferenciada (jornada sencera, 83%, 66%. 50% i 33%).

3.- Obligatorietat de sol·licitar un segon servei territorial (en el cas de Barcelona i Tarragona):

Considerem que amb l'actual sistema telemàtic d'adjudicació de vacants/substitucions no té cap sentit 
mantenir l'obligatorietat de sol·licitar un segon servei territorial per part dels aspirants de les províncies 
de Barcelona i Tarragona (àmbit C en l'aplicació emprada fins fa poc). A efectes pràctics i tal com està 
dissenyat actualment el sistema informàtic, un mateix candidat només pot participar en el procediment 
de nomenaments telemàtics d'un únic servei territorial o Consorci a la vegada, tal com es desprèn de la 
base 1.3 de la Resolució EDU/1279/2009:

“1.3 Distribució territorial de la borsa de treball.
Una vegada realitzada, a finals de juliol, l'adjudicació de destinacions provisionals a llocs de  
treball vacants en règim d'interinitat, per tal de possibilitar que els serveis territorials del  
Departament  d'Educació  i  el  Consorci  d'Educació  de Barcelona gestionin  simultàniament 
aquesta borsa per evitar que un mateix candidat sigui proposat per a dos llocs de treball el  
mateix  dia,  la  llista  se  subdividirà  funcionalment  segons  els  àmbits  territorials 
sol·licitats com a preferents.”

Proposem que en el cas que algun servei territorial esgoti els aspirants disponibles d'una determinada 
especialitat,  les substitucions s'ofereixin mitjançant  el  procediment previst  per a les substitucions de 
difícil provisió per tal que hi puguin optar els aspirants d'altres serveis territorials o consorci que es trobin 
pendents de destinació.

A efectes de substitucions en cap cas s'hauria de destinar d'ofici  a cap aspirant fora del seu servei 
territorial preferent, excepte en el cas del personal acollit  a les garanties de continuïtat tal i  com es 
preveu a les bases 1.4 i 6.2.4 de la Resolució EDU/1279/2009.

L'obligatorietat de sol·licitar un segon servei territorial únicament té sentit a efectes de les destinacions 
d'ofici  corresponents  al  procediment  d'adjudicació  de  destinacions  provisionals.  Cal  recordar  que  la 
sol·licitud de participació  de l'esmentat  procediment  es realitza  mitjançant  una aplicació específica  i 
totalment diferenciada de la del procediment d'adjudicació de vacants i/o substitucions a partir de la 
segona quinzena d'agost i al llarg de tot el curs. 

4.- Vacants i/o substitucions en CFA's i AFA's:

A l'hora de procedir a l'adjudicació de vacants i/o substitucions en centres d'adults, l'aplicació no té en 
compte els requisits que s'estableixen a la base 6.1.5 de la Resolució. EDU/1279/2009.

“Centres i aules de formació de persones adultes.
Per tal de garantir una formació adequada a les característiques de les persones adultes i  
també  amb  la  finalitat  de  tenir  en  compte  l'especialitat  del  professorat  que  imparteixi 
ensenyaments  que  condueixin  a  l'obtenció  d'una  titulació  acadèmica  o  professional,  el  
professorat  que  manifesti  la  seva  voluntat  de  ser  destinat  als  centres  i  a  les  aules  de 
formació de persones adultes haurà de tenir els següents requisits i condicions preferents, a  
més dels requisits generals i específics que preveuen els articles 2 i 3 del Decret 133/2001,  
de 29 de maig, i el que estableix l'Acord de Govern GOV/232/2006, de 27 de desembre, en 



relació amb les condicions laborals del professorat d'educació de persones adultes acordades 
a la Mesa Sectorial de negociació del personal docent no universitari de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC núm. 4806, de 24.1.2007) per a cada cos docent:
(...)
Cos de professors d'ensenyament secundari:
A més de les titulacions específiques per a cada àmbit en què s'organitza el currículum de 
secundària per a persones adultes, els candidats a cobrir llocs de treball vacants en règim  
interinitat  o substitucions  d'educació de persones  adultes  hauran d'acreditar,  de  manera  
preferent, algun dels requisits següents:
Experiència docent mínima d'un curs en un centre o aula d'educació de persones adultes.
Haver  realitzat  les pràctiques del  CAP/CQP en un centre  o aula  d'educació  de persones 
adultes dependent del Departament.
Postgrau de formació d'adults.
Postgrau en formació de professors de català per a adults.
Diplomatura d'educació social.
Experiència, al menys, d'un curs en una escola oficial d'idiomes.
Esgotada la llista del professorat que compleixi algun d'aquests requisits (?¿?¿), es 
nomenaran  altres  professors  que  hagin  sol·licitat  impartir  aquests  ensenyaments  de 
secundària.”

Proposem que l'aplicació informàtica inclogui  totes aquestes variables,  o bé que s'elimini  tot  aquest 
fragment  de  l'articulat  de  la  Resolució  que  de  ben  segur  tenia  sentit  quan  els  nomenaments  eren 
telefònics, però que amb la implementació de l'actual sistema de nomenaments telemàtics ha quedat del 
tot desfasat.

5.- Professorat amb condició legal de disminuït:

El criteri de prioritat en les adjudicacions dels llocs de treball a proveir en els actes de nomenament està 
determinat pel col·lectiu al qual pertany el personal interí/substitut docent. La Resolució EDU/2273/2006, 
de 27 de juny, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de 
treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no 
universitaris dependents del Departament d'Educació i Universitats a partir del curs 2006-2007, preveu 
que el professorat amb condició legal de disminuït tingui prioritat en les adjudicacions.

"IV. Adjudicació a llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions
(...)
Quan correspongui adjudicar un lloc de treball vacant en règim d'interinitat o substitució a 
un mestre o professor al qual els òrgans competents hagin reconegut una disminució física 
igual o superior al 33%, sempre que acrediti la compatibilitat entre la disminució i l'exercici 
de  les  tasques  docents  pròpies  del  cos,  aquest  rebrà  una  atenció  preferent  a  l'hora 
d'adjudicar-li destinació, per tal d'adequar la seva adscripció a un lloc de treball apropiat."

Actualment el sistema no contempla aquesta variable, per tant proposem que l'ordenació dels col·lectius 
de participants i criteris de preferència previstos a la base 6.2.1 de la Resolució EDU/3706/2009 es 
modifiquin afegint els subcol·lectius següents:

“c.1) Actes telemàtics de nomenaments de primària:
• 1a) Personal interí/substitut del cos de mestres amb condició legal de disminuït, 

acollit a les garanties de continuïtat.
• 1b) Personal interí/substitut del cos de mestres acollit a les garanties de continuïtat.
• 2a) Personal interí/substitut del cos de mestres amb condició legal de disminuït, 

no acollit  a les garanties de continuïtat, però amb temps de serveis prestats a la 
borsa de treball docent.

• 2b)  Personal  interí/substitut  del  cos  de  mestres  no  acollit  a  les  garanties  de  
continuïtat, però amb temps de serveis prestats a la borsa de treball docent. 

• 3) Personal interí/substitut del cos de mestres no acollit a les garanties de continuïtat  
i sense temps de serveis prestats a la borsa de treball docent. 

• 4a)  Personal  interí/substitut  del  cos  de  secundària  amb  condició  legal  de 
disminuït, acollit a les garanties de continuïtat, amb la disponibilitat per treballar en  
centres d'educació infantil i primària i amb temps de serveis prestats a la borsa de  



treball en aquests centres.
• 4b)  Personal  interí/substitut  del  cos  de  secundària  acollit  a  les  garanties  de 

continuïtat,  amb  la  disponibilitat  per  treballar  en  centres  d'educació  infantil  i  
primària i amb temps de serveis prestats a la borsa de treball en aquests centres. 

• 5a)  Personal  interí/substitut  del  cos  de  secundària  amb  condició  legal  de 
disminuït, no acollit a les garanties de continuïtat, amb la disponibilitat per treballar  
en centres d'educació infantil i primària i amb temps de serveis prestats a la borsa de  
treball en aquests centres. 

• 5b)  Personal  interí/substitut  del  cos  de  secundària  no  acollit  a  les  garanties  de  
continuïtat,  amb  la  disponibilitat  per  treballar  en  centres  d'educació  infantil  i  
primària i amb temps de serveis prestats a la borsa de treball en aquests centres. 

• 6a)  Personal  interí/substitut  del  cos  de  secundària  amb  condició  legal  de 
disminuït, acollit a les garanties de continuïtat, amb la disponibilitat per treballar en  
centres d'educació infantil i primària i sense temps de serveis prestats a la borsa de 
treball en aquests centres.

• 6b)  Personal  interí/substitut  del  cos  de  secundària  acollit  a  les  garanties  de 
continuïtat,  amb  la  disponibilitat  per  treballar  en  centres  d'educació  infantil  i  
primària i sense temps de serveis prestats a la borsa de treball en aquests centres. 

• 7a)  Personal  interí/substitut  del  cos  de  secundària  amb  condició  legal  de 
disminuït, no acollit a les garanties de continuïtat, amb la disponibilitat per treballar  
en centres d'educació infantil i primària i sense temps de serveis prestats a la borsa 
de treball docent en aquests centres. 

• 7b)  Personal  interí/substitut  del  cos  de  secundària  no  acollit  a  les  garanties  de  
continuïtat,  amb  la  disponibilitat  per  treballar  en  centres  d'educació  infantil  i  
primària i sense temps de serveis prestats a la borsa de treball docent en aquests 
centres.

• 8)  Personal  interí/substitut  del  cos  de  secundària  no  acollit  a  les  garanties  de 
continuïtat,  amb  la  disponibilitat  per  treballar  en  centres  d'educació  infantil  i  
primària i sense temps de serveis prestats a la borsa de treball docent. 

c.2) Actes telemàtics de nomenaments de secundària:

• 1a)  Personal  interí/substitut  amb  condició  legal  de  disminuït,  acollit  a  les 
garanties de continuïtat. 

• 1b) Personal interí/substitut acollit a les garanties de continuïtat. 
• 2a)  Personal  interí/substitut  amb condició  legal  de disminuït,  no  acollit  a  les 

garanties de continuïtat, però amb temps de serveis prestats a la borsa de treball  
docent. 

• 2b) Personal interí/substitut no acollit a les garanties de continuïtat, però amb temps  
de serveis prestats a la borsa de treball docent. 

• 3) Personal interí/substitut no acollit a les garanties de continuïtat i sense temps de 
serveis prestats a la borsa de treball docent.”

6.- Vacants versus substitucions:

De cara  als  nomenaments  de finals  d'agost,  l'aplicació  hauria  de permetre  prioritzar  entre  vacant  i 
substitució ja que per diferents motius hi poden haver persones que prefereixin una vacant de jornada 
reduïda abans que no pas una substitució de jornada sencera.

Per posar un exemple, la majoria de professores embarassades prefereixen una vacant, sigui de la 
tipologia de jornada que sigui, per tal de poder optar a la compactació de la reducció de jornada després 
del  permís  de  maternitat.  En  d'altres  casos,  el  motiu  d'aquesta  preferència  acostuma  a  ser  el  fet 
d'assegurar-se el dret de cobrar l'estiu i/o acumular més temps de serveis prestats.

B) Gestió de la borsa de treball

1.- Adaptació al Marc Europeu Comú de Referència (MECR)

Proposem que la taula de titulacions de l'annex 4 de la Resolució EDU/2273/2006 i les seves posteriors 
modificacions,  s'adaptin  al  MECR  per  tal  que  es  reconegui  l'equivalència  de  totes les  titulacions 
equivalents o superiors al certificat d'aptitud d'EOI a efectes de reconeixement de la competència docent 
per impartir les especialitats de llengües estrangeres que corresponguin.



Aquesta adaptació s'hauria de fer extensiva al barem emprat per ordenar els aspirants que participin a 
les properes convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis 
amb caràcter temporal com a personal interí docent, tal i com ja s'ha fet en el barem de la fase de 
concurs de les darreres convocatòries de proves per a la provisió de places de funcionaris docents.

2.- Motius de manteniment a la borsa de treball:

Proposem que a la base 2 de la Resolució EDU/1279/2009 s'incloguin els següents motius per justificar 
el manteniment a la borsa de treball:

• Estar treballant en un centre municipal dependent de la borsa de treball del Consorci d'Educació 
de Barcelona, sempre i quan aquest fet s'acrediti documentalment prèviament a l'oferiment de la 
substitució. 

• Estar treballant en un centre dependent de la borsa de treball d'una altra comunitat autònoma, 
sempre i quan aquest fet s'acrediti documentalment prèviament a l'oferiment de la substitució.

3.- Regulació proves idoneïtat (CF i EOI)

Proposem  que  es  regulin  més  detalladament  les  proves  d'idoneïtat  que  cal  superar  per  impartir 
determinades especialitats d'EOI i CF:

• Més transparència en el procés de selecció
• Publicitat dels resultats de la prova
• Possibilitat de sol·licitar revisió de la prova
• Publicitat de les convocatòries extraordinàries
• Possibilitat de tornar-se a presentar en cas de ser considerat no apte

4.- Substitucions de difícil provisió

Cal que els diferents serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona unifiquin els criteris de 
prioritat a l'hora d'adjudicar les substitucions de difícil cobertura. Segons la base 6.2.3 de la Resolució 
EDU/1279/2009,  únicament  s'hauria  de tenir  en compte el  número d'ordre,  en canvi  alguns serveis 
territorials prioritzen el servei territorial triat com a preferent abans que el número.

“En el supòsit de concurrència de candidats que reuneixin els requisits genèrics i específics,  
es  nomenarà  qui  tingui  prioritat  d'acord  amb el  número  d'ordre  de  la  borsa  de  treball  
docent.”

Barcelona, a 11 de febrer de 2010


