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El següent monogràfic va destinat a tots aquells interessats/es en les 

sol·licituds individuals de comissió de serveis del professorat 

funcionari de carrera dependent d’altres administracions educatives. 

 

Els terminis de presentació de la sol·licitud són: del 7 al 22 de maig de 

2018. 

 

 

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

setembre de 2018, d’una Administració educativa diferent de la 

Generalitat de Catalunya (incloent-hi el que ha obtingut destinació definitiva 

fora de Catalunya amb efectes 1.9.2018), que vulgui sol·licitar per primera 

vegada destinació provisional per al curs 2018-2019 a Catalunya i al·legui 

motius personals, preferentment per 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 cal 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, any i nota d’oposició. 

c)Documentació acreditativa del 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)Certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals que acrediti  

no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la 

llibertat i la indemnitat sexual. 
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1. Peticions. 

En la seva sol·licitud pot consignar únicament una 

especialitat ordinària i fins a seixanta peticions de 

centres, municipis, zones i comarques, utilitzant els 

codis que consten en els annexos d’aquesta Resolució. 

 

Aquest professorat participarà únicament per la fase 

d’elecció quan el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

hagi estimat la seva sol·licitud d’acord amb les circumstàncies al·legades i 

degudament justificades documentalment.  

 

El professorat que tot i dependre d’una altra administració educativa , ja ha 

estat destinat en comissió de serveis intercomunitària en centres del 

Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya el curs 2017-

2018, podrà formalitzar-la seva sol·licitud de participació en la fase d’elecció 

per mitjans telemàtics, i també podrà ser objecte de propostes de les 

direccions dels centres. 

 

Amb caràcter general, no seran ateses les sol·licituds de comissió de serveis 

de professorat dependent del Departament d’Ensenyament que ha participat 

voluntàriament en el concurs de trasllats convocat l’actual curs 2017-2018 i 

que, havent obtingut una nova destinació definitiva, ha passat a dependre 

d’una altra administració educativa amb efectes d'1 de setembre de 2018. 

2. Presa de possessió i durada dels nomenaments. 

Les destinacions adjudicades seran irrenunciables i 

tindran efectes administratius des de l'1 de setembre 

de 2018, data de la presa de possessió. La data de 

finalització de les destinacions adjudicades serà la de 31 

d'agost de 2019. 
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3. Informació i consultes. 

Les destinacions assignades es notificaran mitjançant una resolució provisional 

d'adjudicació de destinacions provisionals, que es farà pública a principis de 

juliol de 2018. S’obrirà un termini de 3 dies de presentació de 

reclamacions. 

 

Un cop resoltes les reclamacions, es farà pública la primera quinzena de juliol 

de 2018 la resolució definitiva. 

 

4. 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. 

 

Responsable Sindicat  d´Ensenyament Públic. 

maig de 2018 
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