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Adjudicacions provisionals

Les adjudicacions de destinacions provisionals 
lEs donen per finalitzats a 31 d’agost de 2011 els nomenaments 

de personal docent amb destinació provisional als serveis 
educatius.
lCessament a 31.8.2011 dels docents amb destinació 

provisional en un centre amb nomenament vigent per al curs 
2011/12.
lLa direcció d’un centre també podrà formalitzar una proposta 

escrita i raonada de no-continuitat o de no-obtenció de la 
destinació provisional per al curs 2011/12 d’un docent per no 
adequar-se al perfil del lloc de treball en funció del projecte 
educatiu del centre, tot i que consti petició de l’interessat/ada.

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.

Participació obligatoria
 Està obligat a participar en el procediment general que 

regula aquesta Resolució el personal docent funcionari 
de carrera, en pràctiques o interí acollit a les garanties de 
continuïtat que no té destinació definitiva o provisional l’1 
de setembre de 2011.

Participació voluntària
Pot participar amb caràcter voluntari el personal docent 

amb destinació definitiva que l’1 de setembre de 2011 no 
tingui ja concedida una comissió de serveis i el professorat 
interí amb serveis prestats no acollit a les garanties de 
continuïtat.

Terminis
a) Personal funcionari de carrera i personal que tingui ajornada 

la fase de pràctiques o que no l’hagi superada: del 8 al 22 de 
juny de 2011.

b) Professorat en pràctiques per superació del procés selectiu 
convocat per la Resolució ENS/607/5011, de 25 de febrer de 

2011. El professorat d’aquest col·lectiu que hagi presentat 
sol·licitud com a personal interí haurà de confirmar o 
modificar la sol·licitud com a funcionari en pràctiques en 
aquest mateix termini  del 14 al 19 juliol. 

c) Personal interí: del 23 de maig a l’1 de juny de 2011.
d) Personal interí que és nomenat per primera vegada a partir 

de l’1 de juny de 2011: del 8 al 22 de juny de 2011.
e) Propostes de les direccions dels centres: del 23 de juny al 4 

de juliol de 2011.

L’adjudicació de destinacions provisionals 
s’efectua mitjançant els dos procediments 
següents
a) Procediment previ a proposta de les direccions dels serveis 

territorials del Departament d’Ensenyament, el Consorci 
d’Educació de Barcelona i/o de les direccions dels centres:
lLlocs de treball en serveis educatius. 
lProvisió dels llocs de treball d’aules hospitalàries i de 
centres dependents d’altres departaments.
lCentres de formació de persones adultes ubicats en 
centres penitenciaris 
lProvisió 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. Tindran 

caracter prioritari les propostes per proveir els llocs de treball 
següents: llocs singulars en centres amb pla estratègic per a 
l’autonomia de centres (incloent-hi la proposta d’interins en 
centres que són PROA o projecte Sant Cosme), centres de 
nova/recent posada en funcionament (excepte si la proposta 
recau en professorat interí), unitats de suport d’educació 
especial, aules d’acollida i atenció a la diversitat en instituts.

b) Segona fase: confirmació al mateix centre i lloc de treball del 
curs 2010-2011.

c) Tercera fase: confirmació al mateix centre pero en un lloc de 
treball diferent del de destinació del curs 2010-2011.

d) Quarta fase: elecció i, si escau, adjudicació d’ofici.

Ordre dels col·lectius docents
Els llocs de treball s’adjudicaran als col·lectius docents 

següents d’acord amb aquest ordre:
a) Professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva
b) Professorat que ha perdut la destinació definitiva perquè 

procedeix de l’adscripció temporal a l’estranger o de 
l’adscripció a llocs de l’Administració.



c) Professorat que s’acull a alguna de les següents situacions 
específiques:
c.1)Professorat funcionari de carrera amb destinació 

provisional o amb destinació definitiva al qual 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 amb destinació 
provisional o amb destinació definitiva que acrediti la 
condició legal de disminuït.

c.3) Professorat que superi les proves selectives d’ingrés als 
cossos d’ensenyaments secundaris de l’any 2011 pel torn 
de reserva per a disminuïts.

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 2011, llevat del que s’inclou al 
col·lectiu c).

e) Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió 
de serveis. 
A efectes d’adjudicació de destinacions, els professors dels 

col·lectius d) i e) formen un únic col·lectiu de participació.
f) Professorat que hagi superat el procés selectiu convocat per 

la Resolució ENS/607/2011, de 25 de febrer (DOGC núm. 
5833, de 4 de març), llevat del que s’inclou al col·lectiu c).

g) Professorat interí de la borsa de treball de personal interí 
acollit a les garanties de continuïtat amb efectes 1 de setembre 
de 2011, per ja tenir-les el 31 d’agost de 2011 (pròrroga de les 
garanties de continuïtat per al curs 2011-2012).
g.1)Professorat interí d’aquest col·lectiu amb la condició legal 

de disminuït.
g.2) Resta de professorat interí d’aquest 

col·lectiu.
h) Professorat interí de la borsa de treball 

de personal interí docent amb serveis 
prestats a centres públics dependents del 
Departament d’Ensenyament no acollit a 
les garanties de continuïtat.
h.1) Professorat interí d’aquest col·lectiu 

amb la condició legal de disminuït.
h.2) Resta de professorat interí d’aquest 

col·lectiu.
i ) Professorat funcionari de carrera 

dependent d’altres administracions 
educatives a 1 de setembre de 2011 que 
sol·liciti destinació provisional en centres 
públics del Departament d’Ensenyament i 
que no estigui prestant serveis el curs 2010-
2011 en centres dependents del Departament.

 Sol·licitud
Es podrà sol·licitar voluntàriament la 

confirmació al centre de destinació del 
curs 2010-2011, en un lloc de la mateixa 
especialitat i/o en un lloc d’una altra 
especialitat, i podrà formular fins a 60 
peticions, entre els centres, municipis, 
zones i comarques que consten en els 
annexos d’aquesta Resolució.

Confirmació
Professorat afectat per la pèrdua de 

la destinació definitiva podrà sol·licitar 
voluntàriament la confirmació al centre de 
destinació del curs 2010-2011, quan aquest 

és diferent del centre de la darrera destinació definitiva, i/o 
la confirmació al centre de la darrera destinació definitiva.

Dins de cada centre, podrà optar per l’especialitat de la 
destinació definitiva i/o una altra especialitat. En el cas de 
demanar confirmació en ambdós centres, indicarà quina de 
les dues preval.

El personal provisional i en CCSS, podrà sol·licitar 
voluntàriament la confirmació al centre de destinació del 
curs 2010-2011, en un lloc de la mateixa especialitat i/o en 
un lloc d’una altra especialitat.

El personal interí podrà sol·licitar voluntàriament la 
confirmació al centre de destinació del curs 2010-2011, en 
un lloc de la mateixa especialitat i/o en un lloc d’una altra 
especialitat, i podrà formular fins a 60 peticions, entre els 
centres, municipis, zones i comarques que consten en els 
annexos d’aquesta Resolució. El personal interí de la borsa 
de treball de personal interí docent acollit a les garanties de 
continuïtat també haurà de demanar els codis d’un mínim de 
quatre comarques en la seva sol·licitud i el nombre d’àmbits 
territorials d’acord amb els criteris següents: si demana en 
primer lloc els Serveis Territorials de Girona o els Serveis 
Territorials de Lleida, no podrà demanar cap segon servei 
territorial. Si demana en primer lloc el Consorci d’Educació 
de Barcelona o un dels set serveis territorials restants, n’haurà 
d’indicar un de segon. Aquest segon servei territorial pot 
ser el Consorci d’Educació de Barcelona o qualsevol servei 
territorial, incloent-hi el de Girona o el de Lleida.

El professorat interí no acollit a les garanties de continuïtat 
no participarà per la fase d’ofici en l’àmbit de comarques i 
àmbits territorials.

Adjudicacions en temps de retallades
USTEC·STEs es referma en el rebuig a les retallades que està duent a 

terme el Departament d’Educació i que ja hem denunciat a bastament, 
tant a la Mesa Sectorial com en les diferents mobilitzacions.

Considerem del tot inacceptables els increments de l’horari lectiu i 
les reduccions de les hores de coordinació a secundària i a l’FP, ja que, a 
més d’empitjorar les condiciones laborals del professorat, fan inviable 
reduir el fracàs escolar i augmentar la qualitat en l’educació pública.

Així mateix, considerem que s’ha perdut una gran oportunitat 
d’esmenar l’error de la sisena hora, ja que ara es podria haver suprimit 
a tots els centres i deixar tot el professorat per al tractament de la 
diversitat augmentant la qualitat de l’atenció qualitativa a l’alumnat 
(grups petits, desdoblaments, reforç, etc.) dins de l’horari escolar de 5 
hores. Mesures totes necessàries i imprescindibles per a la millora dels 
resultats escolars.

Aquestes retallades faran que aquest any creixi considerablement el 
nombre de professorat a recol·locar, la qual cosa obrirà una nova fase 
d’inestabilitat en les plantilles docents i en els centres.

USTEC·STEs entén que aquest procés d’adjudicacions està 
condicionat pels nomenaments a proposta dels Serveis Territorials 
i de les direccions dels centres, que el converteixen en un procés 
discrecional obert a l’arbitrarietat, sense control ni transparència.

USTEC·STEs exigeix al Departament que compleixi la normativa pel 
que fa a la priorització dels col·lectius i que tant la fase de confirmació 
com la d’elecció es faci per a cada col·lectiu abans de passar al següent. 

Exigim també una màxima transparència que permeti l’accés de tot 
el professorat a la resolució provisional i definitiva sencera, amb totes 
les dades necessàries per tal que el professorat pugui exercir el dret de 
recórrer amb prou coneixement de causa.


