
   

ADJUDICACIONS I INTERINITATS 
 
Totes les persones que ara són a la llista i hi vulguin continuar estant durant el curs 
vinent i totes les persones noves que en vulguin formar part han de participar de: 

• La convocatòria ordinària, sol·licitud i selecció de funcions del mes de juny. 
• El procés d’adjudicació telemàtica de places del mes de juliol. 

 
Tots i totes hem de fer els 2 processos, tant el de juny com el de juliol. 

 
CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA D’INTERINITATS  

 
Hi hauran de participar tant els nous aspirants a interins i interins substituts com els que 
ja formen part de la llista: interins -de pacte i de no pacte- i interins substituts.  
Segurament durant la segona setmana de juny sortirà la resolució. Tendrem 15 dies 
naturals per fer la sol·licitud i selecció de funcions de forma telemàtica. Les persones 
que ja hi són també hauran de fer tot el procés. L’STEI-i ha demanat que la Conselleria 
posi un servei de suport a cada illa per fer el procés telemàtic. 
 
La convocatòria permetrà, als aspirants, afegir i llevar funcions (cossos i especialitats a 
impartir) i, a més, canviar les opcions d’illes, mitja jornada, itineràncies, a més 
d’afegir noves opcions de places d’especial dificultat (ASCE, PISE i centres amb 
convenis amb la DG de menors). La Conselleria ens ha informat que els aspirants amb 
una plaça de pacte d’estabilitat únicament podran ampliar opcions a la seva 
sol·licitud, mai minvar-ne. Heu de tenir en compte que a l’adjudicació posterior del 
mes de juliol només apareixeran places de les funcions seleccionades. Recordau que 
les funcions que es triïn en aquest procés no afecten la puntuació addicional que es 
fa a l’adjudicació telemàtica de places, el procés que haurem de fer el mes de juliol. 
 
Pel que fa als interins substituts, l’STEI-i sempre ha reclamat l’aplicació de tot el 
barem en compliment de l’acord de 4 de febrer de 2008. Hem aconseguit que la 
Conselleria els reconegui la feina feta des d’1 de setembre de 2008 i els ordeni pels dies 
de feina treballat. 
 
Estam treballant també per regular legalment el dret laboral dels treballadors del bloc 0 
del Conservatori, així com la de tots els treballadors amb experiència docent a centres 
públics. 
 
També s’ha aconseguit que als funcionaris interins se’ls comptin els títols oficials de 
màsters universitaris. 
 
A més de fer el procés i l’enviament telemàtic, hauran de passar per registre totes 
aquelles persones que facin el tràmit per primera vegada, els que el facin anònimament, 
o els que hagin d’aportar qualsevol documentació. 
 
Els nous aspirants hauran de presentar, amb la sol·licitud, els documents que acreditin 
els requisits (titulació, CAP, si escau, i reciclatge de català), l’expedient acadèmic amb 
la nota mitjana i la fotocòpia DNI. 



   
 
 

ADJUDICACIÓ TELEMÀTICA DE PLACES CURS 2009-10 
 
El procés d’adjudicacions serà el juliol, un primer procés previsiblement del 7 al 10. 
Estaran obligats a participar-hi el següents col·lectius i per aquest ordre: 
 

• Desplaçats per manca d’horari. 
• Suprimits. 
• Professorat en expectativa de destí. 
• Reingressats. 
• Comissions de serveis (no cal que facin cap tràmit, ja el feren al seu moment). 

 
El segon procés previsiblement del 17 al 27. Estaran obligats a participar-hi el següents 
col·lectius i per aquest ordre 
 

• Opositors 2009 (entre el 22 i el 24, encara que ja l’hagin fet com a interins). 
• Tots els funcionaris interins amb pacte d’estabilitat, desplaçats o no. Hauran de 

posar tant la plaça que ara ocupen, com totes les places on volen optar en cas de 
ser desplaçats. La Conselleria adjudicarà una plaça d’ofici respectant les seves 
opcions, en cas de no poder-los adjudicar una de les seleccionades. 

• Funcionaris interins sense pacte. 
• Funcionaris interins substitut, fins i tot els que penses que no obtindran vacant. 

 
L’STEI-i ha demanat que es publiquin totes aquestes llistes amb les funcions a les quals 
opta cada participant. També ha demanat que surtin totes les places disponibles i es 
facin publiques dies abans de l’adjudicació. 
 
Puntuació addicional: tots els funcionaris interins que seleccionin places d’un sol cos 
tendran en el procés telemàtic d’adjudicacions, puntuació doble en l’experiència docent 
en l’ensenyament públic en aquest cos. En cas de no obtenir destinació en aquest procés 
d’adjudicació, optaran a substitucions  
 
Atur i mitja jornada: la selecció d’una mitja jornada, en cas que sigui adjudicada, 
implicarà la consideració de l’altra mitja com una baixa no voluntària, sempre que en la 
sol·licitud s’hagin seleccionat prèviament totes les places de jornada completa a les 
quals es pot optar la persona interina. 


