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Aquest monogràfic va dirigit al professorat amb destinació definitiva que 

sol·licita comissió de serveis mitjançant petició individual en la fase 

d’elecció. 

Els terminis de presentació sol·licituds són els següents: 

Personal funcionari de carrera: del 7 al 22 de maig de 2018. 

 

 

La priorització en l’adjudicació de comissions de serveis del professorat amb 

destinació definitiva és la següent: 

 

a) Haver  finalitzat el  mandat  de  director/a  d’un  centre  docent  públic  a  

30  de  juny  de 2018. 

 

b) Haver  exercit  la  docència  directa  i  efectiva  durant   els darrers 

quatre  cursos  escolars  en  un centre  que  té  la consideració el curs 

2018-2019  de  centre  de  màxima  complexitat  (CMC), en un  centre  

específic  d’educació  especial  (CEE) o en  un  lloc  itinerant d’una zona 

escolar rural (ZER). 

c) Acreditar   circumstàncies   de   caràcter    personal  o professional 

greus  degudament  justificades  o reconegudes  per  la  direcció del 

Serveis  Territorials . 

Aquests motius no són excloents i, per tant, se’n pot al·legar més 

d’un.  

• Malgrat que es reuneixi més d’un motiu, l’ordre d’adjudicació en 

cadascun dels tres supòsits és l’any d’oposició al cos i el número 

d’ordre obtingut en el procés selectiu. 

• Els  sol·licitants  de  comissió  de  serveis  pels  motius  dels  supòsits a)  

i  b),  així  com  el personal funcionari que tingui un càrrec electe,  

participaran en la fase d’elecció del seu col·lectiu, un cop validat per 

l’Administració que compleixen els requisits. 
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• El professorat que sol·liciti comissió de serveis al·legant circumstàncies 

de caràcter  personal   o   professional   greus,  haurà  d’indicar 

dites circumstàncies  a   la sol·licitud  i  haurà  de presentar, dins el 

mateix període de presentació d’instàncies,  tota la documentació que 

consideri adient i justificativa en  relació  amb  els  motius  de  la  

seva  petició. 

   

• La  seva participació   en   la   fase   d’elecció   només   serà   efectiva   

quan   la direcció dels serveis territorials hagi estimat la seva sol·licitud 

d’acord  amb  les  circumstàncies  que  hagi  exposat  i  justificat.    

 

 

• En  l’estudi  d’aquestes sol·licituds,  es  podrà atendre,  a  més  de  les  

circumstàncies  justificades, si  el/la professor/a  va  obtenir  l’actual  

destinació  definitiva  d’ofici,  o  si  ha  participat  i  obtingut nova 

destinació definitiva en la darrera convocatòria de concurs de trasllats. 

 

 

 

• Quan els serveis territorials no estimin la sol·licitud de comissió de 

serveis per: 

 

o No ajustar-se als supòsits previstos.  

o No constar la documentació justificativa.  

o Per considerar que les circumstàncies personals o professionals 

al·legades no justifiquen un canvi de destinació. 

Amb caràcter general, no seran ateses les peticions individuals de 

comissió de serveis per la fase d’elecció de professorat que en el concurs 

de trasllats convocat el curs 2017-2018 hagin obtingut una destinació 

definitiva amb efectes d'1 de setembre de 2018, atès que només s’han 

adjudicat destinacions sol·licitades voluntàriament. 
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Comunicaran a la persona afectada aquesta denegació, abans de 

procedir a l’adjudicació provisional de destinacions, especificant els 

motius de la denegació. 
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1. Tipus de llocs de treball. 
 

Es podrán sol·licitar   llocs   de   treball ordinaris i llocs de treball docents 

específics amb perfil professional.  

 

 

• Lingüístic en llengua estrangera (AICLE) (anglès, francès, italià, 

alemany). 

• Competència digital docent. 

• Atenció a la diversitat de l’alumnat. 

• Gestió de projectes i serveis de formació professional inicial i/o 

ensenyaments de règim especial. 

• Lectura i biblioteca escolar. 

• Immersió i suport lingüístic. 

• Educació visual i plàstica.  

• Metodologies amb enfocament globalitzat  (excepte els llocs de 

docència de dues especialitats de l’ESO). 

• Llocs de treball docents específics temporals (aula d’acollida i 

unitat de suport d’educació especial). 

 

 

 

Si compleixen els requisits d’especialitat i, si s’escau, lingüístics, també poden 

sol·licitar llocs de treball docents d’àmbits en CFA/AFA (cossos 511 i 

590). 

 

Poden sol·licitar llocs de treball docents dels dos primers cursos de l’ESO als 

instituts i instituts-escola únicament els mestres que compleixin el requisit 

d’especialitat, i que el curs 2017-2018 ja estiguin adscrits amb destinació 

provisional en instituts en un lloc de treball reservat a mestres o que tinguin 

destinació definitiva en instituts (ESO). 
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 Excepcionalment, per al curs 2018-2019, s’ha previst l’adjudicació de noves 

destinacions provisionals a llocs de treball ordinaris de Matemàtiques (MA), 

Llengua catalana (LC) i Llengua castellana (LE) en instituts a funcionaris de 

carrera del cos de Mestres que acreditin la formació adient (habilitació, 

titulacions acadèmiques i/o especialitat d’oposició) per poder impartir 

aquestes matèries a l’alumnat dels dos primers cursos de l’ESO, tot i no haver 

estat destinats en instituts el curs 2017-2018. 

 

Prèviament, la direcció del centre ha d’haver definit el lloc en la plantilla 

docent de l’institut com a lloc del cos de mestres, corresponent als dos 

primers cursos de l’ESO. 

 

Cal que les direccions hagin seguit el procediment específic amb requisit 

d’entrevista prèvia. 

 

En cap cas, els mestres que el curs 2017-2018 no han exercit en instituts 

podran participar i obtenir destinació per la fase d’elecció a cap dels 

esmentats llocs de treball. 
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2. Especialitats i llocs específics 

 

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

docent de la seva destinació definitiva com a especialitat ordinària i/o com 

a llocs específics amb els perfils professionals que tinguin acreditats.  

 

No obstant això, en els casos següents, únicament poden demanar 

l’especialitat d’oposició (en cas de ser titular de més d’una especialitat, 

només una), com a especialitat ordinària i/o com a llocs estructurals amb els 

perfils professionals que tinguin acreditats: 

 

✓ Professorat amb destinació definitiva a llocs de centres de recursos 

pedagògics i camps d’aprenentatge. 

 
✓ Professorat amb destinació definitiva a llocs d’àmbits de secundària a 

centres i aules de formació de persones adultes. 
 

✓ Professorat amb destinació definitiva a llocs d’especialitat que no 

correspon al seu cos d’oposició. 

 

 

En qualsevol dels dos supòsits d’especialitat o lloc de participació esmentats, 

poden, a més, demanar els llocs següents: 

 

A. Llocs d’àmbits en centres i aules de formació de persones 

adultes (cossos d’ensenyaments secundaris). 

 

B. Llocs específics temporals d’aula d’acollida i/o en unitats de 

suport d’educació especial. 

Els mestres amb destinació definitiva en llocs d’ensenyament infantil i primari 

que el curs 2017-2018 hagin estat en comissió de serveis en llocs d’ESO, 

també poden demanar l’especialitat del lloc ocupat aquest curs, com a lloc 

ordinari o com a lloc estructural amb perfil professional acreditat. 
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Totes les especialitats demanades seguint aquests criteris s’apliquen en 

cadascuna de les peticions formulades. 

 

3. 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 corresponents al cos 

docent del participant. 

 

4. 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 presa de possessió. 

La data de finalització de les destinacions adjudicades serà la de 31 d'agost de 

2019. 

 

5. 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. 

 

Les destinacions assignades es notificaran mitjançant una resolució provisional 

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

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. 
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6. 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 d´Ensenyament Públic. 

maig de 2018. 

 


