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Les adjudicacions de
destinacions provisionals

Col·lectius docents afectats
Excepte els docents que ja tinguin destinació per al curs 20122013, els directors nomenats en el càrrec amb data 1 de juliol de
2012 i el personal docent funcionari de carrera i en pràctiques
en serveis educatius (a qui es prorroga el nomenament fins a
31/08/2013),

la resta de docents

•Han de demanar obligatòriament adjudicació els funcionaris

de carrera o en pràctiques que no tenen destinació definitiva
per la qual cosa se’ls pot destinar d’ofici a tot Catalunya.
•Poden demanar voluntàriament adjudicació: els funcionaris
de carrera que ja tenen una plaça definitiva (comissions de
servei) i tot el personal interí i substitut.

Proposta de no-continuïtat
La Direcció d’un centre també podrà formalitzar una
proposta escrita i raonada de no-continuïtat de la destinació

provisional per al curs 2012-2013 d’un/a docent, sempre
que aquest hagi exercit en aquell centre durant el curs 20112012, per no adequar-se al perfil del lloc de treball en funció
del projecte educatiu del centre, tot i que consti petició de la
persona interessada.
La direcció dels Serveis Territorials o, si escau, el Consorci
d’Educació de Barcelona, podrà acceptar la proposta de la
direcció del centre, previ informe de la Inspecció d’Educació i
un cop realitzat el tràmit d’audiència a la persona interessada.

Terminis
Els terminis són orientatius i caldrà comprovar-los al DOGC.

• Funcionaris de carrera: 17 de maig a 1 de juny
•Personal interí i substitut: 4 de juny a 18 de juny. Per a aquest

col·lectiu aquest termini servirà per:
• Presentar les sol·licituds d’adjudicació.
• Reclamar contra el número de barem provisional
(que sortirà pels volts del 4 de juny, amb les dades que

consten en el registre informàtic del
Departament el dia 14 de maig)
• Actualitzar i modificar les dades de la
borsa que regiran les substitucions a
partir del 30 d’agost si no s’ha obtingut
vacant en aquestes adjudicacions d’estiu.
•Propostes de les direccions dels centres:
segona quinzena de juny
La Resolució de les adjudicacions
provisionals (per als funcionaris de carrera i
per al personal interí) sortirà a mitjan juliol.
Una vegada publicada hi haurà 3 dies per
fer reclamacions.
Les adjudicacions definitives sortiran a
finals de juliol.

La fi del pacte d’estabilitat
El Departament s’ha negat a renovar el pacte d’estabilitat. La
proposta de renovació ha estat presentada de forma unitària per tots
els sindicats i ha estat totalment rebutjada pel Departament.
Aquesta postura inflexible fa preveure que el personal interí
afectat per una pèrdua de vacant en aquestes adjudicacions pot ser
considerablement més gran dels que els anunciats per la Conselleria,
la qual cosa, afegida a la reducció en la cobertura de les substitucions,
fa que el col•lectiu d’interins i substituts pateixi un deteriorament
considerable de les seves condicions laborals.

Procediments
L’adjudicació s’efectua mitjançant dos procediments.
a) Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva
a) Procediment previ a proposta de les direccions dels serveis per supressió del seu lloc de treball.
territorials del Departament d’Ensenyament, el Consorci b) Professorat que ha perdut la destinació definitiva perquè

d’Educació de Barcelona i/o de les direccions dels centres:
•Llocs de treball en serveis educatius.
•Provisió dels llocs de treball d’aules hospitalàries i de centres
dependents d’altres departaments.
•Centres de formació de persones adultes ubicats en centres
penitenciaris.
•Provisió dels llocs de treball per al professorat que ocupa
càrrecs directius (diferents del de la direcció) en escoles,
instituts, escoles oficials d’idiomes, escoles d’art i superiors
de disseny i centres de formació de persones adultes.
b) Procediment general, un cop adjudicades les destinacions
pel procediment previ.

Fases d’adjudicació

a) Primera fase: proposta de les direccions dels centres (centres
de nova/recent posada en funcionament, escoles d’àmbit rural
d’oferta cíclica, centres CAEP, centres d’educació especial,
itinerants de ZER, aules d’acollida, unitats de suport d’educació
especial, llocs de treball singulars en centres amb pla estratègic
per a l’autonomia de centres, llocs assenyalats amb una (c) en
els centres que són PROA o projecte Sant Cosme, atenció a la
diversitat, nous cicles formatius).
b) Segona fase: confirmació al mateix centre i lloc de treball del
curs 2011-2012.
c) Tercera fase: confirmació al mateix centre però en un lloc de
treball diferent del de destinació del curs 2011-2012.
d) Quarta fase: elecció i, si escau, adjudicació d’ofici.

Ordre d’adjudicacions

USTEC·STEs

Els llocs de treball s’adjudicaran als col·lectius docents
d’acord amb aquest ordre:

procedeix de l’adscripció temporal a l’estranger o de l’adscripció
a altres llocs de l’Administració.
c) Professorat que s’acull a alguna de les següents situacions
específiques:
c.1)Professorat funcionari de carrera a qui s’ha reconegut
el dret a acollir-se al que estableix l’article 25 de la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos
laborals (BOE núm. 269, de 10.11.1995) per a l’adequació
de la destinació o l’especialitat.
c.2) Professorat funcionari de carrera que acrediti la condició
legal de disminuït.
c.3) Professorat que va superar les proves selectives
d’ingrés de l’any 2011 o anteriors pel torn de reserva
per a disminuïts i que hagués ajornat la fase de
pràctiques.
d) Professorat funcionari de carrera amb destinació
provisional i professorat excedent que sol·licita el reingrés al
servei actiu amb data 1 de setembre de 2012, llevat del que
s’inclou al col·lectiu c).
e) Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió
de serveis, llevat del que s’inclou al col·lectiu c), incloent-hi el
dependent d’altres administracions educatives amb efectes d’1
de setembre de 2012.
A efectes d’adjudicació de destinacions, els col·lectius d) i e)
formen un únic col3lectiu de participació.
f) Professorat interí de la borsa de treball de personal interí
docent amb serveis prestats a centres públics dependents del
Departament d’Ensenyament.
f.1) Professorat interí d’aquest col•lectiu amb la condició
legal de disminuït.
f.2) Resta de professorat interí d’aquest col·lectiu.

USTEC·STEs Barcelona (08007): Ronda Universitat, 29, 5è Telèfon 93 302 76 06 - Fax 93 302 55 99
Girona (17001): Eiximenis, 14, 2n 2a Telèfon 972 20 20 34 - Fax 972 41 17 03
Lleida (25002): Pg. Ronda, 2, 1r 4a Telèfon 973 26 30 32 Fax 973 27 25 07
Tarragona (43003): August, 21 entl. 1a Telèfon 977 23 52 63 Fax 977 23 90 04
Tortosa (43500): Rosselló, 6, entl. Telèfon i Fax 977 51 10 46
Correu electrònic: barcelona@sindicat.net girona@sindicat.net lleida@sindicat.net tarragona@sindicat.net

