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Primària
1. Prèvia
En la normativa que regularà les adjudicacions de destinacions
provisionals per al curs 2004/2005 ens trobem amb les següents
novetats:
!S'incrementen les possibilitats de nomenaments proposats per les
direccions dels centres, que podran proposar a més a més:
!Fins a un lloc, en els centres que tinguin menys de quatre llocs
de treball.
!Fins a tres llocs, en els centres nous que estiguin dintre dels tres
primers anys de funcionament.
!Un lloc de treball per la posada en funcionament de les aules d'acollida per donar suport a l'escolarització de l'alumnat en
aspectes lingüístics, interculturals i de cohesió social.
!Amb caràcter general no s'atorgarà comissió de serveis a qui hagi
obtingut una destinació definitiva en una altra comunitat autònoma
amb efectes de l'1 de setembre de 2004, a partir de la participació
voluntària en el corresponent concurs de trasllats.
!Podran optar per romandre en el centre els docents desplaçats forçosos que, a l'1 de setembre de 2004, tinguin més de 60 anys. Si
així ho manifesten, els serà assignat el corresponent horari, però, si
deixen de prestar serveis durant el curs 2004/05, el referit horari
serà reassignat entre la resta de professorat del centre.
!Els docents suprimits que, abans del 15 de setembre, recuperin la
seva destinació definitiva, podran optar entre incorporar-se o bé
romandre durant el curs 2004/05 en la destinació provisional que
se'ls hagi adjudicat
!El professorat interí i substitut que no presenti sol·licitud durant el
mes de maig, no serà exclòs de la llista i restarà pendent de destinació mitjançant els actes públics de nomenaments (finals d'agost
i durant el curs).

2. Calendari
Calendari de primària
Presentació de
sol·licituds
Professorat interí
i substitut
Prof. provisional,
expectativa,
comissions de servei i excedències
Professorat desplaçat i suprimit

Resolució
provisional

3. Criteris pels desplaçaments forçosos
Els Serveis Territorials comunicaran a la direcció del centre la plantilla per al curs 2004-2005 indicant els llocs de treball definitius que es
poden veure afectats per les modificacions de plantilla previstes.
Les direccions reuniran el professorat adscrit al lloc afectat per la
supressió i demanaran si alguna persona s'ofereix voluntàriament per
ser suprimida/desplaçada. Si no n'hi hagués cap, la persona afectada
serà la menys antiga al centre, en cas d'empat, al cos,... d'entre les
adscrites al lloc de treball a suprimir.
Si en aplicació dels anteriors criteris resultés desplaçat un/a docent
que, a l'1 de setembre de 2004, tingui més de 60 anys, podrà optar per
romandre en el centre. Si així ho manifesta, li serà assignat el corresponent horari, però, si deixa de prestar serveis durant el curs 2004/05,
el referit horari serà reassignat entre la resta de professorat del centre.
S'estendrà acta de la reunió i s'enviarà una còpia als Serveis
Territorials corresponent i una altra còpia es lliurarà, a l'efecte de la
seva notificació, a la persona afectada per la supressió, la qual n'haurà d'acusar la recepció.
Cal tenir molt present que si alguna persona s'ofereix voluntàriament per ser desplaçada, no podrà, posteriorment, canviar aquesta
opció i que la persona que, voluntàriament o en aplicació d'aquests
criteris, resulti afectada quedarà suprimida (pèrdua definitiva de la
destinació definitiva).

4. Requisit d'especialitat
Resolució
definitiva

3 al 17 de maig (*)

3 al 17 de maig

Comunicació de plantilles i supressions pel curs 2004/2005: els
centres la rebran, com a molt tard, a principis del mes de juny.
Les direccions dels centres podran fer les seves propostes de
comissions de serveis entre el 2 i el 28 de juny.
A totes les resolucions provisionals hi ha un termini de reclamacions
de 3 dies hàbils des del dia de la seva publicació. En cas de reclamació
cal aportar totes les dades constatades possibles. Algunes d'elles les pots
trobar consultant la nostra pàgina a internet http://www.sindicat.net
Els primers actes públics de nomenaments de professorat interí que
no hagi obtingut destinació en el procediment informàtic es faran la
darrera setmana d'agost.

Durant el mes de juliol

14 al 23 de juny

(*) El termini finalitzarà el dia 23 de juny pels que comencin a treballar més tard del 17 de maig.

Per accedir a un lloc de treball provisionalment s'haurà de tenir
la corresponent especialitat. S'entendrà complert el requisit d'especialitat quan es posseeixi la capacitació o l'habilitació extraordinària, o quan s'acrediti una experiència mínima de 24 mesos (27 en el
cas dels funcionaris en pràctiques i del professorat interí) ocupant
un lloc de treball de l'especialitat, d'acord amb les dades que figuren al registre de personal.
Als llocs de treball de primer cicle d'ESO només poden accedirhi els funcionaris que, a més de tenir la capacitació corresponent al
lloc de treball que es vol ocupar, hagin ingressat al cos per un procés selectiu convocat amb anterioritat a l'any 1998.
En tots els supòsits i, en cas d'igualtat, tindran prioritat per obtenir destinació els i les docents que acreditin la condició legal de disminuït. Si continués l'empat es resoldria a favor de qui acrediti el
coneixement de la llengua catalana o, en el seu cas, aranesa.
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5. Procediment
Es podran demanar llocs de treball d'educació infantil i primària i
de primer cicle d'ESO. Cal tenir molt en compte que en el cas de peticions de destinació en municipis i zones els llocs de treball s'adjudicaran seguint l'ordre en el qual apareixen els centres en l'annex
corresponent, però, en el cas d'arribar-se a l'adjudicació comarcal,
s'adjudicaran, primer, els centres corresponents a la capital de comarca i, després, la resta de centres sempre d'acord amb l'ordre en el qual
figuren a l'esmentat annex.
Cal insistir en la transcendència de les errades encara que sigui en
els codis numèrics.
És important tenir present que, quan se sol·liciti més d'una especialitat, es tindrà en compte, en primer lloc, la petició de centre i, en
segon lloc, les especialitats sol·licitades llevat dels que superin les
oposicions d'enguany, ja que en aquest col·lectiu es tindrà en compte
en primer lloc l'especialitat adquirida en l'oposició.

5.1. Procediment previ: ocupació d'òrgans unipersonals de govern a proposta
dels Serveis Territorials
Aquesta proposta tindrà prioritat per sobre tota la resta d'adjudicacions i es resoldrà amb caràcter previ a la resta d'adjudicacions. És
important tenir en compte que la proposta per ocupar la direcció d'un
centre té preferència per davant de la resta de càrrecs. Aquest procediment no pot impedir la recol·locació dels suprimits.

5.2.
Fase preferent d'adjudicació de
destinacions a determinats llocs de treball a proposta de les direccions dels centres
En el procediment general d'adjudicacions tindran caràcter preferent les destinacions a determinats llocs de treball a proposta de les
direccions del centre."Aquestes propostes seran preferents només
dintre de cadascun dels col·lectius, respectant-se l'ordre de prioritat
que els correspongui".
Aquestes propostes poden correspondre a:
a) Llocs de treball de Centres de Règim Experimental i altres centres
de règim especial, a unitats de suport d'educació especial en centres ordinaris i a llocs de treball del primer cicle d'ESO lligats al
tractament de la diversitat o altres necessitats del centre i a llocs
de treball per l'aula d'acollida per donar suport a l'escolarització de
l'alumnat en aspectes lingüístics, interculturals i de cohesió social
b) Llocs de treball amb caràcter extraordinari de centres d'atenció educativa preferent, centres específics d'Educació especial i llocs itinerants de zones escolars rurals i, a proposta dels Serveis Territorials,
els llocs d'itinerants d'agrupaments rurals. També per a la provisió
d'un lloc en centres de menys de quatre llocs de treball i per a la provisió de fins a tres llocs de treball en centres de nova creació que
estiguin dintre dels tres primers cursos de funcionament.
S'ha de tenir en compte que aquestes propostes seran preferents
només dintre de cadascun dels col·lectius, respectant-se l'ordre de
prioritat que els correspongui i que les destinacions provisionals a
proposta de l'Administració no han de ser sol·licitades pels interessats/des mitjançant el model normalitzat, ja que únicament hauran de
fer arribar la seva conformitat a l'òrgan proposant.
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Cal afegir que les direccions dels centres faran arribar les propostes de comissions de serveis entre el 2 i el 28 de juny en un model
específic.

5.3.

Procediment general.

5.3.1. Professorat desplaçat per pèrdua definitiva de la destinació (suprimits)
Participa en aquesta part del procediment tot el professorat desplaçat que ha perdut definitivament la destinació per supressió de lloc.
Hi ha les següents fases:
a) La fase de confirmació tant al centre on tenien destinació provisional durant el curs 2003-04 com en aquell altre on tenien la destinació definitiva. En qualsevol dels dos casos es podran exercir
les següents preferències: en la mateixa especialitat o en una altra
de diferent. Les persones suprimides del propi centre tindran preferència sobre les desplaçades d'altres centres i zones que durant
el curs 2003/04 hagin estat adscrites provisionalment.
b) La fase d'elecció. En aquesta fase s'aplicarà el dret preferent a l'obtenció de destinació dintre del municipi o de la zona corresponent
al centre de què s'ha estat desplaçat, per la qual cosa hauran de
demanar els municipis, la zona i/o els centres d'aquests àmbits
sobre els quals volen exercir aquesta preferència. En aquesta fase
es podran demanar voluntàriament llocs de treball de centres d'un
municipi diferent del seu centre d'origen. També es podran demanar llocs de primer cicle d'ESO sempre que es compleixi el requisit d'especialitat i s'hagi ingressat al cos per un procediment selectiu convocat abans de l'any 1998.
c) L'adscripció d'ofici dins l'àmbit de la zona educativa de preferència
només s'efectuarà quan no s'obtingui cap de les destinacions demanades o quan no s'hagi presentat la sol·licitud per participar en el procés.
Es podran adjudicar llocs de treball de primer cicle d'ESO no demanats
específicament quan no hi hagi cap vacant d'educació infantil i primària ni en el centre ni en el municipi d'origen. La preferència a zona o
municipi de la seva destinació definitiva es podrà especificar dins de les
30 peticions de centres, municipis o zones i/o comarques als quals
tenen preferència per la fase d'elecció. Es podran sol·licitar indistintament peticions preferents i no preferents, sense que això suposi pèrdua
de la preferència en el moment de l'adjudicació.
Si un cop resolt el procediment d'adjudicacions i, sempre, abans
del 15 de setembre algun docent recuperés la seva destinació definitiva, podrà optar voluntàriament entre tornar al centre de destinació
definitiva o bé romandre durant el curs 2004-2005 en la destinació
provisional que li hagi estat adjudicada.
Els criteris per a l'adjudicació dintre del mateix centre o d'una
mateixa localitat o zona, quan hi hagi més d'un interessat que l'hagi
sol·licitada per dret preferent, seran tenir o no la condició legal de
disminuït, acreditar el coneixement de llengua catalana i, si encara
fos necessari, els que preveu el Decret 2112/1998, de 2 d'octubre,
però en sentit contrari; és a dir:
1) més antiguitat al centre on tenia la destinació definitiva ( fins
31.8.2004)
2) més temps de servei com a funcionari de carrera del cos de mestres (fins 31.8.2004)
3) any més antic d'ingrés al cos de mestres
4) major puntuació obtinguda en el procediment selectiu d'ingrés al
cos de mestres

4

USTEC·STEs
Eina Sindical d’Informació 337 / Maig 2004

5.3.2. Professorat procedent de l'estranger i de
llocs de l'administració educativa
Tindran opció a confirmar-se en el centre on han tingut destinació
provisional el curs 2003/04. En aquesta fase de confirmació i en la
fase de dret preferent a municipi o zona aniran darrera dels desplaçats.
Poden realitzar 30 peticions en les mateixes condicions que els
desplaçats i suprimits, però, cal tenir present que quant a les peticions
fora del municipi o zona de preferència, formaran part dels propietaris provisionals (col·lectiu d) o, si s'escau, del de docents amb la condició legal de disminuïts (col·lectiu d) .

5.3.1. Professorat que acrediti la condició legal
de disminuït
Tindran dret preferent a obtenir destinació provisional per davant
dels propietaris provisionals i de les comissions de servei. En aquest
grup figuraran també els que aprovin les oposicions al cos de mestres
pel torn de reserva.
S'ordenaran exclusivament per l'any d'ingrés al cos i la puntuació
obtinguda en el procés selectiu de l'any corresponent.
Els requisits, procediment, models i forma d'emplenar la sol·licitud
seran els mateixos que per als propietaris provisionals, comissions de
serveis i opositors.

5.3.2. Professorat propietari provisional
El professorat propietari provisional tindrà preferència per davant
de les comissions de servei i està obligat a participar en tots els casos
incloent-hi els que hagin estat proposats per a la concessió de llicències per a l'exercici de funcions sindicals. Si no ho fan o no obtenen
cap destinació de les demanades seran destinats d'ofici dintre de l'àmbit de Catalunya, a partir de la comarca on hagin exercit durant el
curs 2003/04.
Conjuntament amb aquest col·lectiu participaran també els excedents que vulguin obtenir el reingrés al servei actiu amb destinació
provisional i amb efectes des de l'inici del curs 2004/2005.
L'adjudicació es farà en les següents fases:
!Fase de confirmació. Els que vulguin ser confirmats hauran d'omplir, en primer lloc, l'apartat corresponent de confirmació. Per confirmar-se al centre serà necessària la conformitat de la direcció del
centre. Si hi ha més sol·licitants que llocs, s'ordenaran d'acord amb
si volen:
1. confirmar-se al mateix lloc i centre del curs 2003/04 o
2. confirmar-se al mateix centre, però, en un lloc diferent
!Fase d'elecció d'altres llocs a d'altres centres i d'adjudicació d'ofici
als propietaris provisionals que no hagin obtingut destinació en cap
de les fases anteriors. En aquesta fase participen els que no hagin
demanat o no hagin obtingut destinació en la fase de confirmació.
A la sol·licitud s'ha de fer constar, per ordre de preferència, les
especialitats reconegudes, les que provenen de l'experiència docent i
també aquella/es que s'hagin obtingut pel procediment d'adquisició
de noves especialitats.
Dintre de cada col·lectiu es donarà prioritat als que tinguin l'especialitat i acreditin el coneixement de la llengua catalana i, a més a
més, en cada fase els mestres s'ordenaran per: a) any de promoció de
l'ingrés al cos i b) Puntuació obtinguda en el procés selectiu d'ingrés
al cos.

5.3.3. Sol·licitants de comissions de servei
Totes les comissions de servei tindran sempre el caràcter d'excepcionals i finalitzaran el 31 d'agost del 2004. Els motius de concessió,
per ordre de prioritat, son:
!Mestres proposats per la direcció del centre a fi que s'hi confirmin
en ocasió de vacant.
!Mestres proposats per la direcció dels serveis territorials que
sol·licitin la comissió de serveis per circumstàncies de caràcter personal greus, degudament justificades, a criteri dels Serveis
Territorials.
!Mestres proposats pels Serveis Territorials per trobar-se en alguna
de les situacions següents:
Tenir destinació definitiva en un centre d'actuació educativa preferent o en un centre d'Educació especial o en un lloc itinerant d'una
ZER i haver exercit, com a mínim, durant dos cursos escolars amb
destinació definitiva en els darrers sis cursos acadèmics.
Haver adquirit una nova especialitat pel procediment de les oposicions d'aquest curs. Hauran d'omplir la sol·licitud que els proporcionarà el tribunal on s'efectuïn les proves.
Els i les docents que demanin destinació en comissió de serveis
podran fer 10 peticions a centre, zona o comarca, llevat dels disminuïts que en podran fer 30.

5.3.4. Professorat que ha superat les proves
selectives d'ingrés al cos
S'ordenaran per la puntuació obtinguda en el procés selectiu. La
sol·licitud els serà lliurada pel tribunal d'oposicions i un cop emplenada la lliuraran al mateix tribunal.
Demanaran, primer, llocs de treball de l'especialitat per la qual han
superat les proves del procés selectiu i, a continuació, poden demanar lloc de treball per altres especialitats reconegudes o provinents de
l'experiència docent com a interins o substituts.
Si no es presenta sol·licitud es recuperaran les peticions fetes a la
instància de mestre interí/substitut a l'efecte d'obtenir destinació com
a funcionari en pràctiques.
Si no se'ls pot adjudicar cap plaça de les demanades, seran destinats
d'ofici en l'àmbit de Catalunya (per l'ordre de prioritat de les comarques
que hagin indicat en la sol·licitud) per les especialitats demanades i per
aquelles no demanades de què posseeixin la capacitació
Nota. Respecte del professorat que hagi adquirit noves especialitats
en el procediment d'oposicions d'aquest curs podran demanar llocs
corresponents a les especialitats adquirides. Els mestres definitius
poden demanar comissió de serveis per aquesta nova especialitat.

5.3.5.

Adjudicacions al professorat interí

El termini de presentació de sol·licituds serà del 3 al 17 de maig de
2004 i aquestes hauran de ser presentades pel personal que hagi prestat serveis com a interí i que formi part de la llista única d'aspirants.
És important tenir en compte que, fins i tot, l'hauran de presentar
aquells que iniciïn la seva prestació de serveis amb posterioritat al
termini abans esmentat, els quals podran presentar la seva sol·licitud
fins el 23 de juny de 2004.
A diferència del curs anterior, el professorat interí que no presenti
aquesta sol·licitud s'entendrà que renuncia a ser nomenat pel procediment informàtic i restarà pendent de destinació mitjançant els actes
públics de nomenaments.
En la sol·licitud es podran demanar llocs de treball pels quals pos-
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seeixin la capacitació o una experiència de 27 mesos amb nomenament per l'especialitat, però, continuen sense poder demanar llocs de
treball del primer cicle de l'ESO.
També hauran d'escollir el Servei o Serveis Territorials als quals
vulguin ser adscrits i podran demanar les comarques a que vulguin
ser destinats, si no obtenen destinació en els centres demanats i,
voluntàriament, poden indicar si estan o no disposats a cobrir substitucions a mitja jornada en ZERs, Agrupaments Rurals, Serveis
Educatius i centres penitenciaris.
Les prioritats per obtenir destinació vindran donades per estar
inclòs o no en algun dels següents supòsits:
1r. que acreditin la condició legal de disminuïts
2n. que tenint 24 mesos d'experiència docent i havent exercit durant
el curs 2003/04, siguin proposats per part de les direccions dels centres, prèvia consulta amb l'equip directiu, per ocupar algun dels llocs
que tot seguit s'indiquen:
provisió de llocs en centres experimentals i altres centres de règim
especial, CAEPs, unitats de suport d'educació especial en centres
ordinaris, centres específics d'educació especial, centres de nova
creació i centres de menys de quatre llocs de treball i llocs per la
posada en funcionament de l'aula d'acollida, i llocs d'itinerants en
ZERs (en el cas de les Agrupacions rurals, la proposta li correspon fer-la als Serveis Territorials).
3r Confirmació en el centre on han prestat serveis en el curs 2003/04
sempre i quan hagin estat nomenats durant tot el curs (de l'1 de
setembre de 2003 al 31 d'agost de 2004) i acreditin un mínim de
48 mesos com a personal docent interí. Aquestes propostes han
d'incloure la valoració positiva de la tasca docent emesa per la
direcció del centre amb el vistiplau de la Inspecció.
4rt. La resta del professorat interí.
Dintre de cadascun dels supòsits anteriors, quan hi hagi més d'un
candidat/a per a un mateix lloc, es prioritzarà aquell/a que acrediti el
coneixement de la llengua catalana i, en igualtat de condicions, s'ordenaran d'acord amb el número d'ordre que tinguin en la borsa de treball.
Les destinacions obtingudes seran irrenunciables i s'haurà de prendre possessió el dia 1 de setembre de 2004. Si no ho fan, llevat de
casos de força major, degudament justificats, seran exclosos de la
llista d'interins.

6. Resolucions: provisional
i definitiva
Respecte de la resolució d'aquest procediment cal dir que, per a
tots els col·lectius, les resolucions provisional i definitiva es realitzaran durant el mes de juliol de 2004, i les llistes que es faran públiques als taulers dels Serveis Territorials també podran ser consultades per internet i es disposarà d'un termini de tres dies hàbils per
reclamar.
Amb la publicació de la llista definitiva s'entendran contestades
totes les reclamacions fetes a la resolució provisional d'adjudicacions.
Si després de la publicació de la normativa i per atendre les necessitats d'escolarització, es crea un nou centre, els seus llocs de treball
seran adjudicats en l'àmbit de les peticions de municipi, zona i
comarca fetes pels participants.
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Secundària
7.Desplaçaments forçosos
7.1.

Aspectes generals

L'acabament del període transitori de recol·locació establert al
decret 67/1996 de 20 de febrer suposa que el professorat desplaçat
per pèrdua provisional de destinació que no hagi obtingut una destinació definitiva en data de 31 d'agost de 2003, quedarà en situació de
funcionari desplaçat per pèrdua definitiva de destinació (professorat
suprimit).
A partir d'aquest moment aquest grup de professorat haurà de participar forçosament en els successius processos d'adjudicacions provisionals d'estiu i en els concursos generals de trasllats.

7.2.

Criteris de desplaçament forçós

7.2.1. Determinació de l'afectat
Segons la Resolució de Plantilles vigent s'iniciarà el procediment
de supressió únicament quan hi hagi menys de 4 hores de matèria de
currículum fix i variable que corresponguin a aquella plaça.
La Direcció dels serveis territorials comunicarà als centres la plantilla prevista pel curs 2004/05 a partir dels criteris establets per la
Direcció General de Recursos Humans amb els llocs de treball afectats de transformació i/o supressió, i les vacants que hi hagi en aquell
moment al centre. Les direccions dels centres facilitaran aquesta
informació a tots el professorat i a continuació és reunirà a tots els
professors/es de les especialitats afectades i, si no hi ha cap persona
voluntària, s'aplicaran els següents criteris:
1) menys temps de servei al cos
2) menys antiguitat com a definitiva al centre
3) menys anys des de l'ingrés al cos
4) no pertànyer al cos de catedràtics
5) menys puntuació a les oposicions
Si resulta ser una persona major de 60 anys podrà voluntàriament
optar per romandre al centre. En aquest cas i segons informa el
Departament, si es fa aquesta opció no es procedirà a la supressió
d'un altre lloc de treball.
S'estendrà acta de la reunió amb la signatura de la direcció, el secretari/-a i tot el professorat convocat. Una còpia de l'acta s'ha de lliurar a
l'afectat/-da pel desplaçament que n'haurà d'acusar la recepció.

8.Recol··locació del professorat
funcionari i professorat interí
8.1.

Procediment previ

En ocasió de vacant i amb la conformitat de la persona interessada es podran assignar llocs de treball a proposta de la Direcció dels
Serveis Territorials per ocupar els càrrecs de director/a, cap d'estudis,
coordinador/a pedagògica i/o secretari/a amb prioritat per a la direcció.
En cap cas aquesta adjudicació pot comportar que un professor
afectat per la supressió del seu lloc de treball no pugui obtenir destinació dins el seu àmbit territorial de preferència.
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8.2. Procediment General
Els llocs de treball vacants s'adjudicaran per aquest ordre als
col·lectius següents:
a) professorat afectat per la pèrdua definitiva de la seva destinació
definitiva (professorat suprimit)
b) professorat procedent d'una adscripció temporal a l'estranger o
de llocs de l'administració educativa
c) funcionaris de carrera amb la condició de discapacitat inclosos
els que han superat les oposicions del 2004
d) professorat amb destinació provisional
e) professorat que sol·licita una comissió de serveis
f) professorat que hagi superat el procediment selectiu de 2004
g) professorat interí amb condició de discapacitat
h) professorat interí

8.3.Fases d'adjudicació de vacants
Dins de cada col·lectiu, i en ocasió de vacant, l'adjudicació de llocs
de treball es durà a terme en QUATRE fases consecutives i s'indicarà que no es pot adjudicar destinació a cap professor d'un col·lectiu
mentre resti sense destinar algun professor d'un col·lectiu precedent
al qual s'hagi d'adjudicar destinació d'ofici:
!1a fase:
a)Proposta de la direcció del centre per ocupar llocs per a "l'atenció qualitativa pel centre de les diverses necessitats i interessos de l'alumnat", en centres experimentals de règim especial (CERE) i per
ocupar llocs de treball de les unitats de suport d'educació especial en
centres ordinaris.
b)Llocs en Centres d'Atenció Educativa Preferent (CAEP)
!2a fase: fase de confirmació al centre
!3a fase: fase de confirmació al centre però en un lloc de treball diferent del curs 2003/04.
!4a fase: fase d'elecció i, si s'escau, d'ofici. S'adjudicarà d'ofici el professorat desplaçat, el provisional i el que ha superat les oposicions del
2004 si no ha obtingut destinació d'acord amb la seva petició.

8.4.

Calendari

Calendari de secundària
Presentació de
sol·licituds

Professorat interí
i substitut

Resolució
provisional

Resolució
definitiva

3 al 17 de maig

Prof. provisional,
expectativa, comissions de servei i adscripció temporal

3 al 17 de maig

Prof. suprimit

14 al 23 de juny

Durant el mes de juliol

Els actes públics de nomenaments de professorat interí i substitut
es faran la darrera setmana d'agost.
A totes les resolucions provisionals hi ha un termini de reclamacions de 3 dies hàbils des del dia de la seva publicació. En cas de
reclamació cal aportar totes les dades constatades possibles. Per tal
d'obtenir-les es pot consultar els llistats d'elaboració pròpia a la nostra pàgina a Internet: http://www.sindicat.net

8.5.

Sol·licituds

Es poden obtenir els models de sol·licituds a la seu del sindicat, a
l'adreça d'internet http://www.gencat.es/ense/ o al mateix Servei territorial.
Les propostes de destinació per part de les direccions es faran en el
mateix model normalitzat, a excepció de les "d'atenció qualitativa
(...)" i els llocs de les unitats de suport d'educació especial en centres
ordinaris, en que es facilitarà a les direccions dels centres, un model
específic on els interessats hauran de fer constar la seva conformitat,
i que s'haurà de lliurar entre el 2 i el 28 de juny.
Es poden consignar un màxim de 6 especialitats amb la prioritat
desitjada.
El professorat amb possibilitat de destinació d'ofici (suprimit, desplaçat i opositor) haurà d'omplir l'apartat corresponent indicant els
codis de les comarques de tot Catalunya.
Les dades errònies no es poden invocar a efectes de reclamacions.
Les peticions no es poden modificar ni anul·lar una vegada acabat el
termini de presentació.

8.5.1. Aspectes propis de cada col·lectiu
a)Professorat desplaçat: es podran demanar peticions preferents
encara que al concurs de trasllats s'hagi decaigut en aquest dret. Per
a la fase d'elecció es poden consignar fins a 30 llocs i barrejar peticions preferents i de municipis diferents.
b)Professorat procedent d'adscripció a l'estranger i a llocs de
l'Administració educativa: es podran fer fins a 30 peticions preferents o no preferents encara que s'hagi decaigut en aquest dret al
concurs de trasllats.
c)Professorat amb la condició legal de disminuït: hauran d'omplir els
models dels col·lectius d), e) o f) segons correspongui. Es pot consultar el llistat de centres sense barreres arquitectòniques.
d)Professorat amb destinació provisional: es poden fer fins a 30 peticions de centres, municipis, zones o comarques. És obligatori
omplir l'apartat d'ofici.
e)Professorat que sol·licita comissió de serveis: es podran fer fins a
10 peticions de centre, municipi, zona o comarca. Els discapacitats
podran fer fins a 30 peticions. La confirmació a centre no es demana amb l'imprès de sol·licitud, és la pròpia direcció que farà arribar
la proposta.
f) Professorat aprovat a les oposicions de 2004: la sol·licitud serà lliurada al tribunal en acabar el procés selectiu.
g) Professorat interí: podrà sol·licitar les comarques a les quals vulgui ser destinat. Haurà d'escollir, també, el servei o serveis territorials en els quals vulgui ser adscrit en el cas que quedi pendent
de nomenament. Aquesta preferència de Serveis territorials es
podrà canviar durant el curs. Si no s'obté cap destinació en règim
d'interinitat es podrà ser nomenat per vacants o substitucions als
actes públics a partir del mes d'agost de 2003.
Mitges jornades de música, educació física i dibuix: es podrà con-
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signar la petició de mitges jornades d'aquestes especialitats en el
benentès que no "adjudicarà una vacant d'aquestes tres especialitats
amb una dedicació que no s'hagi sol·licitat explícitament"

8.6. Requisits d'especialitat per accedir
a un lloc amb caràcter provisional
8.6.1. Funcionaris
Per accedir a un nou lloc de treball amb caràcter provisional s'haurà de ser titular de l'especialitat o tenir l'habilitació especial.
Exclusivament el professorat desplaçat podrà obtenir una destinació
provisional en funció de la titulació idònia. El professorat d'EOIs i
d'Arts Plàstiques i Disseny podrà aportar l'experiència prèvia acreditada durant 2 cursos acadèmics.
Per accedir a llocs de psicologia/pedagogia i economia s'haurà de
ser del cos de secundària.
El professorat amb destinació provisional podrà ser destinat a un
lloc de treball, tenint en compte la seva titulació idònia en el cas que
no pugui ser destinat a un lloc de la seva especialitat titular o per
habilitació especial.

8.6.2. Personal interí
Per obtenir un lloc de treball s'ha d'estar en possessió d'una determinada especialitat docent o estar en possessió de titulació idònia o acreditar una experiència de 36 mesos pel cos A i 27 mesos pel cos B.
Reproduïm íntegrament el següent paràgraf per la seva importància:
"El personal interí, en sol·licitar les especialitats per a les quals vol
ser destinat manifestarà que té coneixement dels continguts curriculars de les mateixes i la suficient capacitació per impartir-les. Si malgrat aquesta manifestació, i després de prendre possessió de la destinació adjudicada, s'eleva informe negatiu emès per la Inspecció d'ensenyament en relació a la seva idoneïtat per a ocupar aquell lloc de
treball se seguirà el procediment que es regula a l'article 6 del Decret
133/2001." Reproduïm també l'article 6 del decret esmentat:
"Baixes de la borsa de treball
6.1 És motiu de baixa de la borsa de treball la renúncia, així com
no acceptar la destinació adjudicada o no prendre possessió del lloc
de treball adjudicat, en els terminis previstos, sense causa justificada.
6.2 També és motiu de baixa de la borsa haver estat sancionat, mitjançant expedient disciplinari, per falta notòria de rendiment o per
l'incompliment greu dels deures i les obligacions derivats de les
funcions pròpies del lloc de treball.
6.3 Així mateix, no serà inclòs a la borsa de treball docent, una
vegada finalitzat el seu nomenament, aquell docent que hagi mostrat un rendiment insuficient que no comporti inhibició o una evident i documentada manca de capacitat per ocupar el lloc de treball
i que impedeixi complir les funcions assignades, mitjançant expedient administratiu contradictori i no disciplinari, un cop escoltada
la Junta de Personal Docent corresponent."
Per al professorat interí que sol·liciti i obtingui un lloc de les especialitats 507 (informàtica), 601 (cuina i pastisseria), 603 (estètica),
609 (manteniment de vehicles), 614 (operacions i equips d'elaboració
de productes alimentaris), 618 (perruqueria), 623 (producció d'arts
gràfiques), 628 (soldadures) i 629 (tècniques i procediments d'imatge i so) i no hagi exercit amb anterioritat un mínim de 12 mesos en
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aquesta especialitat es podrà realitzar una prova prèvia d'idoneïtat de
caràcter teòrico-pràctic d'una durada aproximada de 4 hores. La
prova es farà abans del 15 de setembre per una comissió formada per
un inspector de l'àrea de FP i dos professors funcionaris de l'especialitat docent. Per les EOIs se seguirà el mateix procediment.

8.7. Prioritats en l'adjudicació de cada
col··lectiu
No es pot adjudicar destinació a cap persona d'un col·lectiu mentre
resti sense destinar algú d'un col·lectiu precedent al qual s'hagi d'adjudicar destinació d'ofici.
A igualtat de condicions es prioritzarà sempre el requisit d'especialitat i el coneixement de la llengua catalana. Si es manté la igualtat s'aplicaran les següents prioritats:
!Professorat suprimit: 1r): temps de servei com a funcionari de
carrera, 2n): antiguitat al lloc de treball, 3r): any d'ingrés al cos,
4t): condició de catedràtic, 5è): puntuació a les oposicions.
!Professorat funcionari provisional o en expectativa, comissions de
servei i excedències: 1r): any d'ingrés al cos, 2n): puntuació a les
oposicions.
!Professorat interí: en funció del número d'ordre de la borsa de treball docent

8.8. Particularitats en l'adjudicació de
cada col·lectiu
a) Professorat suprimit: dins la fase de confirmació podrà exercir el
dret preferent al centre de la seva destinació provisional o definitiva ja sigui per la seva especialitat o per una altra. Dins la fase d'elecció continuarà tenint dret preferent a la seva zona encara que
l'hagi perdut al concurs de trasllats i podrà sol·licitar centres de
fora de la seva zona de desplaçament. Si no es presenta sol·licitud
o no s'obté destinació segons les seves peticions seran adscrits d'ofici a partir del municipi de la seva destinació d'origen.
b) Professorat procedent d'adscripció a l'estranger i a llocs de
l'Administració educativa: la prioritat d'aquest col·lectiu serà sobre
el municipi o zona de la darrera destinació definitiva.
c) Professorat amb destinació provisional: hi ha de participar obligatòriament.
d) Professorat que sol·licita una comissió de serveis: en la fase de
confirmació serà necessària la proposta de la direcció del centre.
Les comissions de serveis tindran sempre caràcter excepcional i es
podran adjudicar pels següents motius:
! Circumstàncies de caràcter personal greu, degudament justificades, a criteri del delegat territorial.
! Tenir destinació definitiva en un centre qualificat d'atenció
educativa preferent havent prestat serveis un mínim de dos
anys.
e)Professorat que ha aprovat les oposicions el 2004: els interins/es
que hagin prestat serveis durant el curs 2003/04 podran entrar, amb
la proposta de la direcció, a la fase de confirmació al centre on han
treballat, en l'especialitat que han aprovat les oposicions.
f) Professorat interí: En cas de no presentar sol·licitud s'entendrà que
es renuncia al nomenament durant el curs 2004/05 i es romandrà a
la llista de professorat interí/substitut pendent de destinació. El
personal de Benestar Social i Justícia està exempt de presentar cap
sol·licitud.
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Fase de proposta: es farà degudament motivada, de conformitat
amb la persona proposada, prèvia consulta a l'equip directiu del centre i amb la condició d'haver exercit al centre durant el curs 03/04 i
tenir una antiguitat mínima de 24 mesos.
Fase de confirmació al centre: la direcció podrà proposar la continuïtat amb la conformitat de l'interessat sempre que s'hagi estat
nomenant per tot el curs escolar, es disposi de la capacitació corresponent, una experiència mínima de 48 mesos i la valoració satisfactòria de la tasca docent amb el vistiplau de la inspecció.

9. Aclariments finals
En el cas del professorat provisional o en expectativa és molt
important omplir l'apartat d'ofici amb totes les comarques de
Catalunya.
En cap cas es pot suprimir un lloc de treball si les hores de currículum fix i variable sumen un mínim de 4.
Quan s'hagi d'assistir a una reunió per tractar sobre la supressió
d'una plaça és important informar-se bé de totes les implicacions que
suposa estar en situació de supressió de plaça.
Cal insistir en la transcendència de les errades encara que sigui en
els codis numèrics.

La mobilitat, desplaçaments i adjudicacions provisionals d'estiu,
dels mestres que donen classes al primer cicle de l'ESO es regula per
la normativa de primària. Tota la informació la trobareu a les pàgines
corresponents a primària.

Taula d’adjudicacions 2003/04

Provisionals

Com. servei

Opositors

Interins

Total

Prim.

Secund

Total

Confirmació/proposta

93

341

434

Elecció/ofici

21

128

149

Confirmació/proposta

351

869

1220

Elecció/ofici

122

351

473

1876

1126

3002

475

330

805

17

13

30

223

148

371

Confirmació/proposta

1439

1608

3047

Elecció/ofici

1777

1620

3394

Confirmació/proposta

3776

3957

7733

Elecció/ofici

2618

2577

5195

Confirmació/proposta
Elecció
Confirmació/proposta
Elecció/ofici

De valoracions, se'n poden fer moltes, però USTEC·STEs
lamenta que, tret d'alguns petits canvis, la nova administració
educativa hagi optat per reafirmar la línia seguida pels anteriors
responsables del Departament i no hagi fet cap cas a les peticions
sindicals formulades en les diferents sessions de "negociació".
El Departament no té en compte que les adjudicacions que es
produeixen durant l'estiu afecten uns 18.000 docents i que el
que cal és estabilitzar les plantilles a través del concurs de trasllats. La congelació i "ocultació" de vacants i resultes i el nombre de docents suprimits, propietaris provisionals i en expectativa converteixen el procés d'adjudicacions d'estiu en un veritable "segon concurs de trasllats". Aquests nomenaments any per
any no beneficien l'estabilitat dels projectes pedagògics que
puguin tenir els centres docents.
USTEC·STEs exigeix al Departament que reconsideri la
seva posició, es replantegi seriosament la qüestió, i enceti un
veritable procés negociador que culmini en la definitiva superació de les disfuncions que actualment tenen tant el concurs de
trasllats com el procés d'adjudicacions de destinacions provisionals durant l'estiu.

Reivindicacions d'USTEC·STEs

10. Mestres que estan
donant classes a l'ESO

Suprimits

Valoració

La nostra organització considera que cal que l'actual normativa de
les adjudicacions d'estiu tingui en compte els següents aspectes:
!Establiment d'una pròrroga de dos anys més per al professorat suprimit i que aquest tingui prioritat absoluta en l'obtenció de destinacions. Així mateix, cal que la normativa de
nomenaments d'estiu inclogui el següent text: " El professorat desplaçat que perdi la seva destinació definitiva disposarà, durant sis convocatòries del concurs de trasllats, del dret
preferent per ocupar amb caràcter definitiu un lloc de treball
vacant dins el centre, municipi o zona on tenia la seva destinació definitiva".
!Reiterem la nostra oposició frontal a l'actual regulació de l'adjudicació de destinacions a proposta de les direccions dels centres.
!Que les destinacions d'ofici no superin l'àmbit provincial on
es tenia la darrera destinació.
!Que l'acta en la qual es determina el professorat afectat per una
supressió inclogui preceptivament la concreció detallada de
les hores/matèria que donen lloc a la supressió i també d'aquelles altres que queden al marge del procediment en el cas d'haver-hi vacant ocupada per aplicació d'un pla estratègic.
!La derogació de l'actual normativa que regula els plans estratègics en allò que fa referència a l'ocupació de llocs de treball fora dels procediments ordinaris, especialment, la possibilitat d'ocupar-los.
!En definitiva, USTEC·STEs exigeix al Departament la negociació de les plantilles dels centres i, des d'aquesta base, concretar-ne un pla d'estabilització. Un pla que permeti als
col·lectius en situacions de provisionalitat accedir a una estabilitat voluntària a través dels concursos de trasllats i redueixi la provisionalitat i les comissions de serveis a mínims
excepcionals.

