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Informació per al curs 2015-2016 (15 de juliol de 2015)
Nomenaments telemàtics per adjudicar
vacants i substitucions al personal de
la borsa de treball docent

Nomenaments

per

a

l'adjudicació

de

vacants i substitucions de llocs de treball
específics

Una vegada finalitzades les adjudicacions

secundari

de destinacions provisionals del mes de

d'adults)

(d'àmbit
en

d'ensenyament

centres

de

formació

juliol i en funció del nombre de vacants i
substitucions

que

quedin

pendents

de

A partir del 21 d'agost els serveis territorials del

cobrir, es preveu que entre el 28 d'agost i

Departament

el 10 de setembre de 2015, els serveis

d'Educació de Barcelona adjudicaran les vacants i

territorials del Departament d'Ensenyament

substitucions.

i el Consorci d'Educació de Barcelona faran
els

actes

de

necessaris

per

substitucions

nomenament
adjudicar

que

hi

les
hagi

telemàtic
vacants

pendents

borsa de personal docent.

dates concretes en què es duran a terme
de

vacants

i

substitucions (entre el 28 d'agost i el 10
de setembre).

Funcionament general
d'adjudicació telemàtica

el

Consorci

del

procés

Les persones a les quals s'assigna una vacant o
substitució l'han d'acceptar des de l'aplicació que hi
ha a l'apartat Accés al resultat individual de

A partir del 17 d'agost s'informarà de les
adjudicacions

i

i

d'assignació entre el personal inscrit a la

aquestes

d'Ensenyament

l'adjudicació

d'aquest

web

durant

la

franja

horària indicada. Per fer-ho, cal seguir els passos
següents:
1. acceptar telemàticament aquesta proposta i
2. imprimir la credencial (en format PDF).
Si no es vol acceptar la proposta d'adjudicació,
cal indicar-ho a l'apartat Accés al resultat individual
de l'adjudicació de l'aplicació. S'ha de tenir en
compte que el rebuig d'aquesta proposta comporta
l'exclusió de la borsa de treball de personal docent,
llevat que s'al·legui un motiu justificat. En aquest
cas, s'ha de fer arribar un document acreditatiu a la
seu del servei territorial corresponent.
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