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Els termini de presentació de la sol·licitud és el següent: 

 
Personal funcionari de carrera: del 28 de maig al 10 de juny de 2015. 
 

Professorat que ha perdut Procediment referit a professorat amb pèrdua de 
destinació definitiva per modificació de plantilles en centres i serveis educatius 

dependents del Departament d’Ensenyament amb efectes d’1 de setembre de 
2015. 

 

Criteris generals: 
 

El professorat afectat per la pèrdua de la seva destinació definitiva en un lloc 
de treball com a conseqüència de les modificacions de plantilles previstes per al 

curs 2015-2016 queda en situació de funcionari desplaçat per pèrdua de la 
seva destinació definitiva efectes d’1 de setembre de 2015 i ha de participar 

en els processos d’adjudicacions de destinacions provisionals als efectes 
d’obtenir destinació provisional per al curs 2015-2016   
 

El personal funcionari de carrera que resulti afectat per la pèrdua de la 
destinació definitiva amb posterioritat al 10 de juny, pot presentar la seva 

sol·licitud de destinació amb suport no telemàtic en el termini màxim de 10 
dies des de la data de comunicació del Serveis Territorials/Consorci referida a 

la seva nova situació administrativa. 

 

 

 

 

ENSENY. PÚBLIC NÚM.  585         MAIG     2015 

Professorat afectat per la pèrdua de la destinació 

definitiva com a conseqüència de la supressió del seu lloc 

de treball  
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Determinació dels centres/serveis educatius on es preveuen 
desplaçaments forçosos de professorat 
 

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics establirà els 
criteris generals per a la confecció de les plantilles per al curs 2015-2016 per a 

tots els centres dependents del Departament, així com els efectius adscrits als 
diferents serveis educatius. Pel que fa a les escoles i als instituts, els criteris es 

concretaran mitjançant les resolucions corresponents, que es publiquen al web 

del Departament d’Ensenyament perquè en tinguin coneixement les direccions 
i professorat dels centres educatius. 

 
La direcció dels serveis territorials o 

del Consorci d’Educació de Barcelona 
enviarà a la direcció dels centres on 

es preveuen desplaçaments forçosos 
de professorat amb destinació 

definitiva per al curs 2015-2016 la 
documentació següent: 

 
a) Proposta de la plantilla prevista del centre/servei educatiu per al curs 

2015- 2016 distribuïda per especialitats. 

b) Lloc de treball afectat per transformació i/o supressió ocupat per 

professorat amb destinació definitiva. 

c) Model d’acta i documentació per a la reunió del professorat afectat 

d) Informació relativa a les vacants que hi hagi en aquell moment al mateix 

centre. Determinació del professor/a afectat per la pèrdua de la 

destinació definitiva i acta de la reunió. 

 

En rebre la comunicació de la direcció dels serveis territorials o del Consorci 

d’Educació de Barcelona referent al desplaçament forçós d’algun professor 
o professora del centre, la direcció del centre ha de convocar una reunió amb 

tot el professorat amb destinació definitiva de l’especialitat del lloc de treball 
afectat per la modificació, juntament amb el secretari o secretària del centre, 

qui ha d’estendre acta de la reunió. L’objecte de la reunió serà la determinació 
del professor o professora afectat per la pèrdua de la destinació i facilitar la 

documentació i el model d’acta  
 

Inicialment,s’ha de considerar la possibilitat que un docent opti 
voluntàriament per ser desplaçat. No es podrà presentar desistiment 

posterior a aquesta opció. 
 

En cas que cap dels ocupants amb caràcter definitiu del lloc objecte de la 

modificació de la plantilla opti voluntàriament per ser l’afectat/ada, 
s’aplicaran necessàriament els següents criteris  , per determinar qui resulta 

afectat per la modificació de la plantilla. 
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Cos de mestres: 

 

1. Menys antiguitat ininterrompuda com a definitiu en el centre. 

2. Menys temps de serveis efectius com a funcionari/ària de carrera del cos de 

    mestres. 

3. Any més recent d’ingrés al cos. 

4. Menys puntuació obtinguda en el procediment selectiu d’ingrés al cos. 

 

Resta dels cossos docents: 
 

1. Menys temps de serveis efectius com a funcionari/ària de carrera del cos al 

qual pertany cada funcionari. 

2. Menys antiguitat ininterrompuda com a definitiu/iva en el lloc de treball. 

3. Any més recent d’ingrés en el cos. 

4. No pertànyer, si s’escau, al corresponent cos de catedràtics. 

5. Menys puntuació obtinguda en el procediment selectiu d’ingrés en el cos. 

 

Als funcionaris dels cossos de catedràtics 
d’ensenyaments secundaris, d’escoles oficials 

d’idiomes i d’arts plàstiques i disseny, a efectes 
d’antiguitat tant en el cos com en el lloc, se’ls 

valoraran els serveis prestats com a funcionaris de 
carrera dels corresponents cossos de professors, així 

com els prestats com a funcionaris de carrera dels 
antics cossos de catedràtics de batxillerat, de 

catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i de professors 

de terme d’escoles d’arts aplicades i oficis artístics. 
 

En l’esmentada acta de la reunió, ha de constar la 
signatura de director/a, del 

secretari/ària i de tot el professorat convocat a la 
reunió. A continuació, la direcció del centre ha de 

trametre una còpia als serveis territorials 
corresponents o al Consorci d’Educació de Barcelona 

i ha de lliurar una altra, a l’efecte de la seva notificació, a la persona finalment 
afectada per la pèrdua de la destinació definitiva, que n’haurà d’acusar la 

recepció. 
 

Comunicació i emissió de la resolució de desplaçament forçós 
 

Un cop identificada la persona desplaçada i efectuada l’acta corresponent, el 

director/a dels serveis territorials o el gerent del Consorci d’Educació a 
Barcelona ha d’emetre una resolució per la qual es declari el desplaçament de 

la persona afectada 
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En contra de la resolució de desplaçament per pèrdua de la destinació definitiva, 

la persona interessada pot interposar recurs d’alçada davant la Direcció General 
del Professorat i Personal de Centres Públics en el termini d’un mes a comptar 

a partir de l’endemà de la recepció de la notificació. 
 

Si, un cop publicada la resolució definitiva de destinacions provisionals per al 
curs 2015-2016, un professor o professora afectat per desplaçament recupera 

la seva destinació definitiva, podrà optar voluntàriament, abans del 15 de 
setembre de 2015, per incorporar-s’hi o bé per romandre el curs 2015-2016 en 

comissió de serveis a la destinació provisional obtinguda. El lloc de destinació 
vacant es cobrirà amb els nomenaments posteriors. 

 

El professorat afectat per la pèrdua de la seva 
destinació definitiva ha de participar 

forçosament en els successius concursos de 
trasllats que es convoquin, amb gaudiment del 

dret preferent a ocupar una vacant, per a la 
qual hauran d’acreditar el requisit 

d’especialització corresponent, en el mateix 
municipi o zona a què pertany el centre on van 

perdre la destinació definitiva. 
 

 
 

Professorat de més de 60 anys 
 

Si de l’aplicació dels criteris, i no de l’opció de voluntarietat prèvia, resulta 

afectat algun professor/a de més de 60 anys, aquesta persona pot optar per 
no ser desplaçada i ho ha de comunicar a la direcció del centre, que donarà 

les instruccions perquè aquesta opció consti a l’acta corresponent.  
 

Així, el professor/a afectat pot romandre en el centre de destinació definitiva, 
sempre que en aquest centre s’imparteixi alguna de les especialitats que la 

persona afectada té reconegudes, amb el benentès que se li ha d’assignar el 
corresponent horari, el qual ha de comprendre necessàriament docència 

directa. 
 

Aquesta opció tindrà efectes per a tot el curs 2015- 2016 i només la pot realitzar 
el professorat que compleixi el requisit esmentat en data 1 de setembre de 

2015. 
 

En el cas que aquest professorat deixi de prestar serveis al llarg del curs 2015-

2016, la direcció del centre haurà de reassignar el seu horari entre la resta de 
professorat destinat al centre, atès que no es proveirà el lloc de treball. Si en el 

mateix procés d’adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2015-2016 
es produeix una vacant en el centre de destinació definitiva, aquesta serà 

adjudicada al professor/a afectat, sempre que compleixi els requisits 
d’especialitat per ocupar-la. 
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El professorat afectat per la pèrdua de la destinació definitiva per supressió de 

lloc té preferència en l’adjudicació de llocs de treball docents sol·licitats del 
municipi o zona educativa de la seva darrera destinació definitiva. 

 
L’adjudicació per dret preferent al municipi o zona de desplaçament, malgrat 

que es faci en la fase d’elecció, pot comportar la no continuïtat en el centre de 
destinació provisional d’un professor afectat per la pèrdua de la destinació 

definitiva quan el centre de destinació d’aquest no sigui de la mateixa zona de 
desplaçament. 

 

Els/Les mestres amb pèrdua de la seva destinació definitiva d’una escola que 
forma part d’una ZER tenen preferència sobre llocs de treball docents itinerants 

de la mateixa ZER. 
 

En el cas de concórrer més d’un candidat d’un mateix col·lectiu docent té 
prioritat qui sigui titular de l’especialitat docent, obtinguda per oposició o per 

adquisició de nova especialitat. 
 

En cada col·lectiu docent i fase el professorat que no acrediti el coneixement 
del català obté destinació amb posterioritat als que sí l’acreditin. 

 
 

Emplenament de sol·licituds individuals 
 

Adjudicació preferent del professorat 
afectat per la pèrdua de la destinació 

definitiva 

 
S’adjudica destinació al professorat afectat 

per la pèrdua de la destinació definitiva, com 
a conseqüència de la supressió del seu lloc de 

treball, amb efectes d’1 de setembre de 2015 
o anterior, per aquesta fase si, 

voluntàriament, ha sol·licitat la continuïtat al 
centre de destinació provisional del curs 

2014-2015 (si és diferent del centre de la darrera destinació definitiva) i/o la 
continuïtat al centre de la darrera destinació definitiva, d’acord amb la 

priorització manifestada si ha sol·licitat tots dos centres. 
 

La destinació provisional pot ésser a llocs de treball docents ordinaris, llocs 
específics d’atenció a la diversitat de l’alumnat, llocs amb perfil lingüístic o 

específics temporals per als quals tingui l’especialitat reconeguda. 

 
Dins d'un mateix centre, té preferència en l'adjudicació d'una vacant el 

professorat que ha perdut la seva destinació definitiva en el mateix centre per 
davant d'altres que hi hagin estat destinats provisionalment el curs 2014-2015. 
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En aquesta fase s’inclou també el professorat que va perdre la destinació 

definitiva per motius que atorguen dret preferent en l’adjudicació i que 
exerceixen aquest dret preferent a llocs del seu àmbit territorial de preferència. 

 
El professorat d’aquest col·lectiu s’ordena, segons cossos docents, d’acord amb 

els criteris següents: 
 

Cos de mestres: 
 

1r. Més antiguitat ininterrompuda en el darrer centre amb destinació  

     definitiva fins a 31.8.2015. 

2n. Més temps de serveis efectius com funcionari del mateix cos fins  

     31.8.2015. 

3r. Any més antic d’ingrés al cos. 

4t. Puntuació més alta obtinguda en el procediment d’ingrés al cos. 

 
Cossos d’ensenyaments secundaris: 
 

1r. Més temps de serveis efectius com a personal funcionari de carrera al  

     mateix cos fins a 31.8.2015. 

2n. Més antiguitat ininterrompuda en el darrer centre amb destinació 

definitiva  

      fins a 31.8.2015. 

3r. Any més antic d’ingrés al cos. 

4t. Pertànyer a un del cossos docents de catedràtics. 

5è. Puntuació més alta obtinguda en el procediment d’ingrés al cos. 

Als funcionaris dels diferents cossos de catedràtics, a efectes d’antiguitat al 

cos com en el lloc de treball, se’ls valoraren també els serveis prestats en els 
corresponents cossos de professors, així com els prestats com a funcionaris de 

carrera dels antics cossos de catedràtics. 
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L’aplicació telemàtica permetrà al participant emplenar les dades de: 

confirmació al centre, especialitats de la fase d’elecció i ofici, opció a llocs de 
diversitat (per als peticionaris de llocs d’ESO) i peticions de la fase d’elecció. 

 
Aquest professorat podrà sol·licitar voluntàriament la confirmació al centre 

de destinació del curs 2014-15, 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 
altra especialitat. En cas de demanar confirmació en ambdós centres, indicarà 

quina de les dues preval. 

 
Les especialitats que pot sol·licitar, fins a un màxim de 18, són les que tingui 

reconegudes  
 

En la fase d’elecció, per cada petició es té en compte l’ordre de priorització 
d’especialitats docents reconegudes que s’hagin inclòs en la petició amb el 

benentès que la primera especialitat a considerar en l’adjudicació és, 
necessàriament, una de les especialitats d’oposició, tot i que es podrà 

prioritzar, per aquesta mateixa especialitat, la destinació a llocs ordinaris, 
llocs de treball docents específics d’atenció a la diversitat o llocs de treball 

docents específics amb perfil lingüístic. No cal que consti en primer lloc 
l’especialitat d’oposició en el cas que voluntàriament el participant hagi 

prioritzat en la seva petició llocs de treball docents d’aula d’acollida (AAP i 
ADC) o llocs d’unitats de suport d’educació especial (UEE i UES). 

 

En cas de no demanar-ho de la forma indicada, o fer-ho de forma incompleta, 
l’administració reordena i completa d’ofici les especialitats que el professorat 

tingui 
 

1.  
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El professorat d’aquest col·lectiu podrà formular fins a 60 peticions, entre els 
centres, municipis, zones i comarques, tant si corresponen com si no 

corresponen al seu municipi o a la seva zona de preferència i les podrà alternar. 
 

En la fase d’elecció, s’aplica el dret preferent a obtenir destinació dins del 
municipi o de la zona corresponent al centre on va perdre la destinació 

definitiva. 
 

Amb aquesta finalitat, el professorat d’aquest col·lectiu que així ho vulgui ha 
d’indicar a la sol·licitud la zona, els municipis o els centres sobre els quals vol 

exercir aquesta preferència. 

 

Obligació d’ordenar comarques 
 
Aquest col·lectiu no té obligació d’incloure comarques en la seva sol·licitud. 

 

Manifestació de disponibilitat 
 

Els mestres amb el requisit d’especialitat d’Audició i llenguatge (ALL) poden 
manifestar la seva disponibilitat a ocupar llocs en CREDA (centres de recursos 

de deficients auditius). Els professors amb el requisit d’especialitat d’Orientació 
educativa (PSI) poden manifestar la seva disponibilitat a ocupar llocs en EAP 

(equips d’assessorament psicopedagògic) i/o CREDA 
 

PRESA DE POSSESSIÓ I DURADA DELS NOMENAMENTS 

 
Les destinacions adjudicades seran irrenunciables i tindran efectes 

administratius des de l'1 de setembre de 2015, data de presa de possessió. La 
data de finalització de les destinacions adjudicades serà la de 31 d'agost de 

2016. 

 
INFORMACIÓ I CONSULTES. 

 
El professorat que tingui dubtes en relació 

amb la data de finalització del seu 
nomenament podrà consultar aquesta 

informació a través del portal ATRI 
 

PUBLICITAT 
 

Les destinacions assignades pel 
procediment previ i pel procediment 

general es notificaran mitjançant una 
resolució provisional d'adjudicació de 

destinacions provisionals, que es farà pública la primera quinzena del mes juliol 

de 2015. 
 

 
 

S’obrirà un termini de 3 dies de presentació de reclamacions. 
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Un cop resoltes les reclamacions, es farà pública ultima setmana del mes de 
juliol de 2015 la resolució definitiva. 

 
La resolució, d'adjudicació de destinacions es farà pública als serveis territorials 

i al Consorci d'Educació de Barcelona. 
 

Les destinacions també es podran consultar a l'adreça d'internet del 
Departament d'Ensenyament: http://www.gencat.cat/ensenyament. No hi 

constarà el personal ja destinat per al curs 2015-2016 mitjançant processos 
d'adjudicació anteriors, ni el professorat que, havent estat nomenat càrrec 

directiu d'un centre públic amb efectes d'1 de juliol de 2015, ja se li hagués 

adjudicat destinació provisional al centre per aquest motiu, ni el professorat 
destinat en centres de formació de persones adultes ubicats en centres 

penitenciaris. 
 

 

 

RECLAMACIONS I RECURSOS 
 

Amb la publicació de la resolució definitiva i les llistes corresponents es 
consideraran efectuades les notificacions als interessats. 

 
Contra la resolució definitiva d'adjudicació de destinacions pels procediments 

previ i general les persones interessades podran interposar recurs de reposició 
davant el subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines en el termini d'un 

mes a comptar des de l'endemà de la seva publicació. 
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