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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. 
 

El professorat funcionari de carrera que depèn, amb efectes d’1 de setembre de 

2015, d’una   administració   educativa   diferent   de   la   Generalitat   de   
Catalunya   i   que   vulgui sol·licitar per primera vegada destinació provisional 

per al curs 2015-2016 a Catalunya i  al•legui  motius  personals,  preferentment  
de  reagrupament  familiar,  ha  de  presentar, dins  el  termini,  una  sol·licitud  

segons  model  normalitzat  que  li  serà  facilitada  per  la Subdirecció  General  
de  Plantilles,  Provisió  i  Nòmines,  en  què  caldrà  que  indiqui  les seves 

dades   personals   i   administratives   del   curs   actual,   i   a   la   qual   
adjunti la documentació següent: 

 

a)  Fotocòpia del DNI 

b) Documentació acreditativa del cos, especialitat i any d'oposició. 

c) Documentació acreditativa nomenament com a funcionari/ària de carrera. 

d) Acreditació del coneixement de la llengua catalana i,  si  s'escau,  aranesa. 

e) Exposició  i  justificació  documental  dels  motius  al·legats  per  sol·licitar   

    l'adscripció provisional a Catalunya. 

f) Centres, municipis, zones i/o comarques on sol·licita adjudicació. 

 

 

 

L’ordre d’adjudicació és l’any d’oposició al cos i número d’ordre obtingut en el 
procés selectiu. 

 
Els  sol•licitants  de  comissió  de  serveis participaran en la fase d’elecció del 

seu col•lectiu dins el procediment general d’adjudicació de destinacions, un cop 

validat per l’Administració que compleixen el requisit. 

 

ENSENY. PÚBLIC NÚM.  584           MAIG  2015 

Professorat amb destinació definitiva que sol·licita comissió de 
serveis, dependent d’altres administracions educatives amb 
efectes d’1 de setembre de 2015. 
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El professorat que sol·liciti comissió de serveis al•legant les circumstàncies de 

caràcter  personal  les   haurà  d’indicar  a   la sol·licitud  i  haurà  de 

presentar, dins el mateix període de presentació d’instàncies,  la documentació  

justificativa   que  consideri  adient  en  relació  amb  els  motius  de  la  seva  

petició.   

 

Tipus de llocs de treball 

Podrà   sol•licitar   llocs   de   treball ordinaris,    

llocs de treball docents específics , específics   
estructurals d’atenció a la diversitat de 

l’alumnat, llocs amb perfil lingüístic i llocs de 
treball docents específics temporals (aula 

d’acollida i unitat de suport d’educació 
especial). 

 

 

Opció de sol•licitud 

 

Si compleixen els requisits d’especialitat i, si escau, lingüístics, també poden 
sol·licitar llocs de treball docents d’àmbits en CFA/AFA (cossos 511 i 590). 

 
 

Especialitats reconegudes 
 

Els sol·licitants de comissió de serveis únicament poden demanar l’especialitat 

docent de la seva destinació definitiva, amb les excepcions següents, en 
què poden demanar comissió de serveis únicament per l’especialitat 

d’oposició: 
 

A més, poden demanar els llocs següents: 
 

Llocs d’atenció a la diversitat de l’alumnat i 
llocs amb perfil lingüístic de la mateixa 

especialitat que la del lloc on tenen la destinació 
definitiva o, en els supòsits esmentats, de 

l’especialitat d’oposició. 
 

Llocs de treball docents d’àmbits en CFA/AFA 
(cossos de secundària 511 i 590), quan el 

professorat reuneixi els requisits d’especialitat 

docent i lingüístics per ocupar-los. 
 

Llocs de treball docents d’aula d’acollida, 
independentment de l’especialitat de destinació 

definitiva o d’oposició. 
 

Totes les especialitats demanades seguint aquests criteris s’apliquen en 
cadascuna de les peticions formulades. 
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f) Peticions 
 

El professorat d’aquest col·lectiu pot formular fins a seixanta peticions, entre 
els centres, municipis, zones i comarques que consten en els annexos d’aquesta 

Resolució. 
 

Les peticions han d’incloure llocs de treball docents dels centres de la base 2.1. 
corresponents al cos docent del participant. 

 
 

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. 
 

Les destinacions assignades es notificaran mitjançant una resolució provisional 
d'adjudicació de destinacions provisionals, que es farà pública mitat del mes de 

juliol de 2015. S’obrirà un termini de 3 dies de presentació de reclamacions. 
 

Un cop resoltes les reclamacions, es farà pública finals del mes de juliol de 2015 
la resolució definitiva. 

 
 

RECLAMACIONS I RECURSOS 

 
Amb la publicació de la resolució definitiva i les llistes corresponents es 

consideraran efectuades les notificacions als interessats. 
 

La valoració de les al·legacions 
manifestades en les sol·licituds de 

comissió de serveis per circumstàncies 
de caràcter personal o professional 

greus, per la seva pròpia naturalesa, 
només la poden realitzar de manera 

graciable les direccions dels serveis 
territorials corresponents i del Consorci 

d'Educació de Barcelona. En 
conseqüència, les reclamacions que es 

presentin en disconformitat amb la 

proposta efectuada per la direcció dels serveis territorials o del Consorci 
d'Educació de Barcelona només es podran tenir en compte si s'aporta nova 

documentació justificativa relacionada amb la circumstància greu que motiva la 
petició. Per tant, en cap cas, el possible recurs requerirà resolució individual 

expressa contra la seva denegació. 
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