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El següent monogràfic va destinat a tots aquells interessats/des en les
sol·licituds individuals de professorat interí amb la condició legal de
discapacitat acollit a l’article 25.

Els terminis de presentació de la sol·licitud són: del 26 de maig al 25 de
juny de 2020.

S’adjudiquen destinacions al professorat interí, amb la condició legal de
discapacitat, que tingui un informe vigent favorable,
mitjançant el corresponent expedient administratiu de
la direcció del Servei Territorial, a una adaptació del
seu lloc de treball, a l’empara de l’article
voluntàriament
destinació

hagi

provisional

sol·licitat
per

i que

obtenir

aquesta

una

fase

del

procediment general.
En aquesta fase s’adjudiquen llocs de treball


docents ordinaris,



específics amb perfil professional o



específics temporals.
El

professorat

destinació

interí

per

pot

qualsevol

obtenir
de

les

especialitats que tingui reconegudes
i

demanades

a

la

borsa

i

que

explícitament constin en la seva
sol·licitud
acordada

emplenada
amb

els

a

mà

Serveis

Territorials.
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Per a aquest col·lectiu docent, no es preveu cap adjudicació d’ofici i per
manca de lloc de treball vacant poden restar pendents de destinació en aquest
procediment.
La priorització entre el professorat d’aquest col·lectiu és la que consta a la
borsa de treball del personal interí.
S'entenen vigents els expedients del curs 2019-2020 referits a professat interí
si no s'ha procedit a una nova valoració de la persona interessada per al curs
2020-2021.
La direcció dels Serveis Territorials ho notificarà al personal docent afectat.
1. Presa de possessió i durada dels nomenaments.

Les

destinacions

adjudicades

seran

irrenunciables

i

tindran

efectes

administratius des de l'1 de setembre de 2020, data de presa de possessió. La
data de finalització de les destinacions adjudicades serà la de 31 d'agost de
2021.

2. 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.
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3. Publicitat.

3

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 a principis de juliol de 2020.
S’obrirà un termini de 3 dies de presentació de reclamacions.
Un cop resoltes les reclamacions, la resolució definitiva es farà pública la
primera quinzena de juliol de 2020 als Serveis Territorials

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 2020-2021 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 2020, 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.

4. 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 es podran interposar recursos 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.
Responsable d´Ensenyament Públic.
maig de 2020.
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