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Informació comuna per primàr

És molt important contrastar totes aquestes informacions
amb el text de la convocatòria que properament es publicarà
en el DOGC.

En tot cas, ambdós al·legacions als mèrits s’hauran de presentar al registre dels SSTT dels quals depengui el centre on
es presten serveis durant el curs 2008-09.

Formalització telemàtica
El professorat que participi per qualsevol fase del concurs
de trasllats que regula aquesta resolució haurà de formalitzar
i gravar la seva sol·licitud a través d'Internet, mitjançant el
procediment habilitat a aquest efecte, a través de la pàgina
del Departament d'Educació: http://www.gencat.cat/educacio
(seguir itinerari: Oposicions i concursos/Personal docent/Concurs de trasllats).

En el cas que els interessats vulguin eliminar la sol·licitud
tramesa telemàticament, ho hauran de demanar als serveis
territorials corresponents, sempre dins del termini de presentació de sol·licituds establert, tot adjuntant-hi una còpia del
document inicial generat pel programa. Un cop anul·lada,
podran presentar una altra sol·licitud per via telemàtica. Un
cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, no serà
possible introduir cap nova sol·licitud, no es podrà modificar
o anul·lar cap petició i no es podrà variar l'ordre de prelació
de les destinacions sol·licitades.

La sol·licitud es considerarà presentada i registrada
davant d'Administració en el moment en què sigui tramesa
per via telemàtica, després de clicar el botó 'envia'.
L'interessat podrà disposar d'una còpia impresa de la
sol·licitud definitiva, la qual contindrà un número de control a efectes de registre, i on constaran les dades relatives
a la seva sol·licitud de participació al concurs. Així mateix,
disposarà d'una còpia dels barems de mèrits i de les seves
al·legacions, si n'ha fet.
La sol·licitud telemàtica genera tres documents en format
pdf: un de sol·licitud de participació en les convocatòries del
concurs de trasllat dels cossos docents, un document de presentació de mèrits i d'al·legació als mèrits dels apartats a
valorar per l'Administració, i un tercer document de presentació de mèrits i d'al·legació als mèrits dels apartats a valorar
per la comissió avaluadora.

Els mestres funcionaris en pràctiques no han de presentar
cap document d'al·legacions de mèrits al registre als efectes
de formalització de la seva sol·licitud.
Funcionaris dependents del Departament
Als efectes d'aquesta resolució, s'entendrà per funcionaris
dependents del Departament d'Educació el personal funcionari
que tingui destinació en un lloc de treball de Catalunya i estigui
subjecte al règim funcionarial de l'Administració de la Generalitat
de Catalunya, dins l'àmbit d'aplicació del Decret legislatiu
1/1997, de 31 d'octubre. En el cas de funcionaris en situació
administrativa d'excedència voluntària, serveis especials, els adscrits a la inspecció educativa i els adscrits a places a l'exterior o
en circumstàncies anàlogues, el compliment d'aquest requisit
s'entendrà referent al centre on van tenir l'ultima destinació.
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ria i secundària

No reuneixen aquest requisit de participació els funcionaris dependents d'altres administracions educatives que prestin serveis temporalment, en règim de comissió de serveis, en
centres dependents del Departament d'Educació de la
Generalitat de Catalunya.
Còmput i reconeixement dels requisits
Totes les condicions exigides en aquest concurs han d'estar
complertes o reconegudes en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, llevat del requisit relatiu
a la permanència durant dos anys en la darrera destinació
definitiva obtinguda i del transcurs del temps requerit per tornar al servei actiu, en el cas dels qui participin des de les
situacions administratives d'excedència o suspensió de funcions, que s'entendrà complert a 31 d'agost de 2009.
Prelació entre fases
L'ordre en què estan relacionades les fases del procediment
de concurs de trasllats indica la priorització en l'obtenció de
la destinació, sens perjudici d'allò que s'especifica a l'apartat
de prioritat de cada fase en relació als diversos col·lectius de
participació. No es podrà prioritzar, en el cas de participar
per més d'una de les fases del concurs de trasllats, l'obtenció
de destinació per una o altra. Per tant, el fet d'obtenir destinació en una de les fases comportarà, necessàriament, l'anul·lació de les peticions en les fases posteriors.
Dintre de cada fase i, si s'escau, de cada col·lectiu de participació, en concórrer més d'un participant a un mateix lloc
de treball, la prioritat s'establirà per la major puntuació total

assignada d'acord amb el barem de mèrits corresponent. En
el cas que es produeixin empats en el total de la puntuació
es resoldran atenent, successivament, a la puntuació més
alta obtinguda en cadascun dels apartats del barem, d'acord
amb l'ordre en què s'hi detallen. Si persisteix l'empat, s'atendrà a la puntuació més alta obtinguda en cada subapartat, també en l'ordre en què s'hi detallen. Si cal, s'utilitzarà
com a últim criteri de desempat l'any de convocatòria del
procés selectiu d'ingrés al cos i, dintre d'aquest, la major
puntuació obtinguda.
Pel que fa als qui hagin aprovat les oposicions l'any 2008,
com també als aspirants de processos selectius anteriors que
tenien ajornada o no superada la fase de pràctiques, la prelació estarà determinada per l'any de l'oposició i per l'ordre en
què apareguin a la Resolució per la qual es van fer públiques
les llistes d'aspirants que van superar les proves per a la provisió de places docents, llevat dels qui participaren en el procediment selectiu per la reserva d'aspirants amb disminució,
els quals, dins el torn lliure, gaudiran de dret preferent d'acord amb el que preveu l'article 27.d) del Decret legislatiu
1/1997, de 31 d'octubre.
Publicació de vacants
Cos de mestres: vacants provisionals abans del 23 de febrer
i les definitives abans del 4 de maig de 2009.
Cos de professorat de secundària i resta de cossos: vacants
provisionals abans del 2 de març, i les definitives abans del
11 de maig de 2009.
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Convocatòries
El concurs constarà de les següents convocatòries:
1. Readscripció en el mateix centre de destinació definitiva.
2. Dret preferent a municipi o zona.
3. Concurs de trasllats.
Es podrà participar simultàniament en més d'una convocatòria i només caldrà emprar una única sol·licitud.
S'ha de tenir en compte que l'adjudicació de lloc en una convocatòria anul·la automàticament les peticions a les següents.

Vacants
S'adjudicaran les vacants per centre i especialitat anunciades, les vacants per jubilació de les quals es tingui constància fins a la data de publicació de les vacants definitives i les
corresponents resultes de qualsevol de les fases que hi hagi
en els centres d'educació infantil i primària, a les zones escolars rurals, en els centres de formació de persones adultes i en
els centres de secundària que imparteixen 1r cicle d'ESO en
places reservades al cos de mestres.
És molt important tenir en compte que només es poden
adjudicar vacants i resultes que corresponguin a llocs de treball el funcionament dels quals estigui previst a la planificació escolar.
Les vacants objecte de concurs no seran publicades al
mateix temps que la convocatòria ja que, com és habitual,
malauradament es continuarà concursant a cegues ja que
el Departament publicarà les vacants provisionals i les
definitives amb posterioritat a la publicació de la convocatòria.
Les vacants en els centres d'educació especial, d'actuació
educativa preferent i en els llocs de treball d'itinerants de les
zones escolars rurals no seran adjudicades d'ofici. En tot cas
s'hauran de demanar expressament emprant el dígit diferenciador que correspongui.
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aquest annex 1 per una especialitat d'una titulació que posseeix
i que no està gravada en el
Document
Registre informàtic de perque cal
sonal docent, haurà de preconfrontar amb la
sentar la documentació justificativa de la titulació i
publicació del
sol·licitar llocs de treball de
DOGC
l'especialitat
desitjada.
D'aquesta manera està sol·licitant implícitament la capacitació,
la qual se li reconeixerà i gravarà al
registre.
Si alguna de les titulacions presentades a l'efecte d'acreditar el
requisit d'especialitat per ocupar determinats llocs de treball es
vol al·legar també com a mèrit, caldrà fer-ho constar expressament en l'apartat corresponent de la declaració de mèrits. No es
tindran en compte les especialitats per a les quals no es tingui el
reconeixement de la capacitació ni aquelles que es tinguin per
habilitació extraordinària.
Especialitat
És totalment imprescindible tenir el requisit de l'especialitat del lloc demanat.
També serà necessari estar en possessió del requisit o la
documentació que acrediti el coneixement de la llengua catalana i, si s'escau, l'aranesa. Tenir present que caldrà acreditar
aquest requisit llevat que estigui gravat en el registre informàtic de personal.

Procediments
És important tenir present que és un concurs estatal i, en
conseqüència i amb el model d'instància de la comunitat
autònoma de la qual es depèn actualment, es poden demanar
llocs de treball dependents del Ministeri d'Educació i Ciència
i/o de qualsevol altra comunitat autònoma d'acord amb allò
que s'estableixi en les respectives convocatòries.
Així mateix, cal tenir molt en compte que:

Al corresponent annex de la resolució de convocatòria apareixeran diferenciats els centres que disposin d'aquest tipus
de llocs de treball.

Requisits
Funcionaris que han superat les
oposicions els anys 2007 i 2008
Els mestres funcionaris de carrera o en pràctiques que han superat procediments selectius d'ingrés al cos de mestres a partir de la
convocatòria del 2007. Queda pendent de confirmar al DOGC si
podran participar-hi només per l’especialitat que han superat al
procés sel·lectiu o també per altres especialitats.
Si l'interessat vol participar en el concurs a què es refereix

z Als participants forçosos que no se'ls pugui adjudicar cap

de les peticions fetes, en ocasió de vacant, se'ls adjudicarà
d'ofici un lloc de treball en un centre de les tres comarques
que hauran de sol·licitar a aquest efecte.
z Com sempre, les peticions de llocs de treball es faran per

l'ordre de preferència que desitgi la persona sol·licitant. Cal
tenir present la prelació que implica participar en una o
altra fase i que es poden fer fins a 300 peticions.
z Tenir en compte que caldrà utilitzar els corresponents codis

o dígits diferenciadors quan els llocs que es demanin
corresponguin a itineràncies, dret preferent o que, en el cas
de la Vall d’Aran cal tenir el requisit de la llengua.
z És molt important tenir en compte que només poden dema-
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nar zones educatives els qui tinguin dret preferent a zona;
la resta només podran demanar centres o municipis.
z Si els docents que hi han de participar forçosament no ho

fan, seran destinats d'ofici, si escau, a un centre de la
comarca on estiguin exercint durant aquest curs i, de no
haver-hi vacant, a un centre de dues comarques limítrofes.

Dintre de cadascun d'aquests dos grups, els criteris de prioritat per a l'obtenció de la readscripció serà la major antiguitat amb destinació definitiva ininterrompuda al centre com a
funcionari de carrera (computa com a tal el temps en comissió de serveis i altres situacions que no hagin suposat la pèrdua de la destinació definitiva. En el cas d'empat es tindran
en compte els serveis prestats al cos i, si cal, l'any de promoció i, dintre d'aquest, el número més baix obtingut.

z És necessari que s'al·leguin a la instància tots els mèrits dels

apartats corresponents a formació, titulacions i altres mèrits
del barem, encara que no cal presentar-ne documentació acreditativa si aquests ja estaven enregistrats amb anterioritat.
Les llistes provisionals de participants en el concurs s'exposaran als taulers d'anuncis dels serveis territorials i també
podran ser consultades a través d'internet. Hi haurà un termini de 5 dies hàbils per a reclamacions.
La Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu publicarà al DOGC la resolució provisional del concurs i s'obrirà un
termini de 5 dies hàbils per presentar reclamacions i perquè els
que hi participen voluntàriament puguin renunciar a continuar
participant. Durant aquest termini es podrà aportar documentació acreditativa dels mèrits i requisits al·legats a la instància de
participació que no hagin estat degudament justificats.

Fase de readscripcions
en el mateix centre de
destinació definitiva
Participants
Pot participar en aquesta fase i per a llocs per als quals
tinguin els requisits d'especialitat:

a) El professorat afectat per la pèrdua definitiva de la destinació en el centre.
b) El professorat que, havent quedat adscrit a la convocatòria d'adscripció general de l'any 90, no ha adquirit un nou
lloc de treball per un procediment ordinari de provisió.
També hi pot participar el professorat que a través del
procés de readscripció del curs 97-98 va obtenir destinació definitiva en un lloc de treball o centre diferent des
del qual participava i, a més a més, els docents que procedents de supressió definitiva del seu lloc de treball van
obtenir una nova destinació definitiva per l'esmentat procés d'adscripció.

Prioritats
Les prioritats es fixen per la següent prelació de grups en
funció de la situació des de la qual es participa:
1r. Professorat afectat per la pèrdua definitiva de la destinació.
2n. Els i les mestres definitius/ves que s'indiquen en l'apartat
b) anteriorment esmentat.

En el cas de tenir destinació en un centre per integració,
segregació, desglossament, trasllat total o parcial d'un altre o
per provenir d'aula suprimida, l'antiguitat al centre serà la
referida al centre d'origen. En el cas de successives supressions se'ls acumularan els serveis prestats als centres on, successivament, van ser suprimits.
Els participants en la readscripció dins el mateix centre
hauran de sol·licitar per ordre de preferència les especialitats
que tinguin reconegudes i per les quals vulguin ser readscrits.
No es pot obtenir destinació sense que es tingui reconeguda
la capacitació (l'especialitat) i no es tenen en compte les habilitacions extraordinàries que puguin tenir els participants.

Fase de dret preferent a
municipi o zona
Grups de participants i prioritats
S'estableix la següent prelació de grups i prioritats en funció de les diverses situacions:
a) Tenir dret a municipi o zona per una resolució administrativa ferma.
b) Els docents suprimits del lloc que ocupaven amb caràcter
definitiu en el mateix municipi.
c) Mestres que retornen de places a l'estranger.
d) Mestres que, amb pèrdua de la plaça definitiva, han ocupat un altre lloc a l'Administració mantenint la seva situació de servei actiu al cos de mestres, sempre que hagin
cessat en aquest altre lloc.
Els mestres que es trobin en algun dels casos abans assenyalats podran optar per exercitar aquest dret en la zona o en
qualsevol dels municipis compresos en l'àmbit de la zona, en
l'ordre de prelació de municipis i especialitats que el sol·licitant determini. Si el participant no fa l'opció indicada, es considera que l'àmbit del dret preferent és el del municipi per als
supòsits a), c) i d) i el de la zona per al supòsit b).
Els concursants que participin pel dret preferent, per tal de
demanar les especialitats corresponents als diferents llocs de
treball sol·licitats, hauran d'indicar, per ordre de preferència,
les especialitats corresponents a les capacitacions reconegudes, que visualitzaran en l'aplicatiu informàtic.
Els mestres que participin pel dret preferent han de sol·licitar tots els centres del municipi o zona corresponent i totes les
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especialitats per a les quals estan capacitats. Amb caràcter
voluntari, podran incloure peticions de llocs de treball de
caràcter itinerant del municipi o zona, de centres específics
d'educació especial i de centres d'atenció educativa preferent.
L'ordre de prioritat per a l'obtenció de vacant concreta s'establirà per l'ordre en què es detallen els grups i, dins de cada
grup, per la puntuació obtinguda segons el barem del concurs
general; ja que, una vegada reservat el municipi i l'especialitat, el centre concret se'ls adjudicarà en concurrència amb la
resta de participants en el concurs de trasllats.
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1 Consignant les especialitats per ordre de preferència prè-

viament a les peticions de centres i municipis: en aquest
cas, s'entendrà que la destinació en aquell centre o municipi es demana per cadascuna de les especialitats indicades, segons l'ordre de prioritat en què figuren.
2 Consignant les especialitats al costat del codi del centre o

municipi: en aquest cas s'entendrà que la destinació en
aquella petició només es demana per l'especialitat concreta indicada.
Els participants poden combinar tots dos tipus de peticions.

L'exercici del dret preferent per accedir als llocs de treball
itinerants de les zones escolars rurals s'entendrà referit al
municipi on aquestes zones tenen la seu.
Cal recordar que, sempre que es participi en totes les convocatòries que a aquests efectes realitzi el Departament,
aquest dret preferent es té fins que, per la seva aplicació,
s'obtingui una destinació definitiva.

Fase de concurs
de trasllats
Participants voluntaris. Hi podrà participar el professo-

rat definitiu que a la fi del present curs compleixi dos anys
des de la presa de possessió de la darrera destinació.
Participants forçosos. Està obligat a participar-hi tot el
professorat que no tingui destinació definitiva, incloent-t'hi
els funcionaris en pràctiques, o aquell altre professorat que
vulgui reingressar al servei actiu. Cal tenir present que:
z El professorat que ha accedit a la funció pública docent

en les convocatòries d'accés de l'any 91 i següents i que
no ha obtingut mai destinació definitiva, només podrà
demanar llocs a Catalunya.

El dret de concurrència i/o consort pot ser utilitzat per mestres amb destinació definitiva tot tenint en compte que el
màxim de participants "en concurrència" és de quatre mestres i que ho fan condicionant la seva participació voluntària
a l'obtenció de destinació per part de tots en un o en diferents
centres d'una mateixa província.

Aspectes que cal recordar
L'àmbit de les destinacions d'ofici serà el de les tres comarques de Catalunya que indiqui cada participant forçós.
Recuperació parcial de la puntuació i acreditació dels requisits: per tal de simplificar la tramitació que han de realitzar els
concursants, el personal funcionari que va participar en el darrer
concurs de trasllats convocat al novembre del 2006, els mèrits
dels quals ja van ser baremats, podrà optar en la sol·licitud telemàtica per mantenir en el present concurs les mateixes puntuacions acreditades en l'anterior concurs per algun/s o tots els apartats e) formació i perfeccionament, g.5) publicacions de caràcter
didàctic i g.6) publicacions de caràcter científic del barem a
valorar per la comissió avaluadora, i mantenir en el present concurs les mateixes puntuacions atorgades en l'anterior, que visualitzaran en la sol·licitud telemàtica de participació al concurs.

z Els qui hagin accedit a la funció pública docent per pro-

cessos selectius (oposicions) convocats l'any 90 i anteriors podran sol·licitar llocs a tot l'Estat.
z Llevat del cas dels llocs de treball de pedagogia terapèuti-

ca i d'acord amb la disposició transitòria primera de la
LOE, només pot accedir a llocs de treball del primer cicle
d'ESO el professorat que ja està adscrit amb caràcter definitiu i també aquell altre que està en situació de pèrdua
definitiva del lloc de treball que ocupava en un IES.
z Els qui participin de manera forçosa poden demanar centres

i/o municipis i hauran de demanar tres comarques de l'àmbit
de Catalunya per si de cas els correspon ser destinats d'ofici.
Els mestres que participen en la convocatòria del concurs
de trasllats podran fer les peticions de les especialitats corresponents a les capacitacions reconegudes dels llocs de treball
on es demana destinació, de la manera següent:

Els concursants que vulguin afegir mèrits d'algun o cadascun dels subapartats e.1), e.2), g.5), g.6) del barem obtinguts
amb posterioritat 24 de novembre de 2006, data final de còmput d'aquests mèrits en l'anterior concurs, només caldrà que
els afegeixin mitjançant la sol·licitud telemàtica en el/s subapartat/s que hagi/n de ser objecte d'una nova valoració, i n'aportin la documentació.
Els mestres que participin en aquest concurs de trasllats d'àmbit nacional i sol·licitin llocs de treball de diferents administracions educatives hauran d'emplenar una sol·licitud única.
Entre d'altres han de participar de forma forçosa en el concurs els propietaris provisionals, els i les mestres en situació
de funcionaris en pràctiques, els qui reingressen i els qui ho
han de fer per resolució ferma d'expedient disciplinari i, si
no obtenen cap destinació de les demanades, en ocasió de
vacant i sempre que tinguin la corresponent especialitat,
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seran destinats d'ofici a un centre d'alguna de les tres comarques de Catalunya que hagin indicat.
Per obtenir puntuació per una titulació de primer cicle cal
que se certifiqui que s'han cursat i superat (no convalidat)

Resum del barem de mèrits
Encara que és molt important consultar el DOGC en el
qual es publiqui la convocatòria, us oferim un breu resum
dels mèrits que es valoraran en el concurs de trasllats de
primària.
a) Temps de permanència ininterrompuda com a funciona-

ri de carrera amb destinació definitiva al centre des del
qual es participa
1r, 2n i 3r any . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 punt per any
4t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 punts
5è . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 punts
6è . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7è,8è,9è i 10è 4
punts per any
11è i següents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 punts per any
Fraccions de 6 mesos o superiors . . . . . . Equival a un
any complet
Fraccions inferiors a 6 mesos . . . . . . . . . . .No es computen
En aquest apartat del barem, entre altres aspectes, cal
tenir en compte:

totes les assignatures.
Per tal que no hi hagi problemes en la valoració de les
coordinacions que s'hagin exercit, cal que la denominació
d'aquests càrrecs s'ajusti estrictament i literalment a la que

5è . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1'5 punts
6è, 7è, 8è, 9è i 10è . . . . . . . . . . .2 punts per any
11è i següents . . . . . . . . . . . . . . .1 punt per any
Fraccions de 6 mesos o superiors . .Computa com un any
complet
Fraccions inferiors a 6 mesos . . .No es computa
Cal tenir present que en aquest apartat del barem no es
computaran els anys que s'ha estat fora del centre en
comissió de serveis, en serveis especials o amb llicència
d'estudis.
c) Temps transcorregut com a provisional pels funcionaris

que mai no han obtingut destinació definitiva.
Per cada any de servei fins que obtinguin la definitiva:1
punt.
Les fraccions d'any es computaran a 0'0833 punts per
cada mes complet.
Els serveis prestats en centres qualificats com d'especial
dificultat donaran dret, a més, que s'hi sumi la puntuació
establerta a l'apartat b).
d) Anys de serveis com a funcionari de carrera en el cos de

z Mestres amb destinació definitiva en una plaça de caràc-

ter singular i mestres amb adscripció temporal en centres
públics espanyols a l'estranger i en la funció a la inspecció educativa: la puntuació serà segons el temps de permanència ininterrompuda en aquesta plaça.
z Mestres que participen al concurs com a provisionals a

causa de la supressió de la seva plaça definitiva: es considerarà com a centre des del qual participen l'últim centre en el qual van ser definitius i se'ls acumularan els serveis prestats posteriorment com a provisional en qualsevol altre centre i també els prestats com a propietari definitiu en el centre immediatament anterior.

mestres.
Per cada any, 1 punt.
Les fraccions d'any es comptaran a 0'0833 punts per mes.
e) Cursos de formació i perfeccionament: fins a un màxim

de 3'50 punts.
Un crèdit equival a 10 hores. Se sumen totes les hores i
no puntua la fracció resultant d'hores inferior a 10 hores.
Només es tindran en compte en aquest apartat els cursos
que tractin sobre especialitats pròpies del cos de mestres
o aspectes científics, didàctics i/o d'organització, relacionats amb activitats pròpies d'aquest cos, o amb les noves
tecnologies aplicades a l'educació.

z Mestres que participen des de la primera destinació defi-

nitiva obtinguda per concurs poden optar que se'ls apliqui
l'apartat a) del barem o bé el c), cas en què es considerarà que tots els anys de serveis han estat prestats com a
propietaris provisionals. Si no s'indica res s'aplicarà la
puntuació corresponent a l'apartat a).
b) Temps de permanència ininterrompuda amb destinació

definitiva en un centre que tingui la condició d'especial
dificultat.
S'afegirà a l'apartat anterior la següent puntuació:
1r, 2n i 3r . . . . . . . . . . . . . . . . . .0'5 punts per any
4t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 punt

e.1) Cursos impartits: s'atorguen 0,10 punts per cada 10
hores fins un màxim d'1 punt.
e.2) Cursos superats: s'atorguen 0,10 punts per cada 10
hores fins a un màxim de 2 punts.
e.3) Per cada especialitat diferent d'aquella per la qual es
va ingressar al cos de mestres adquirida mitjançant el
procediment d'adquisició de noves especialitats s'atorgaran 0'50 punts.
f) Per titulacions acadèmiques diferents a l'al·legada per

ingressar al cos: fins a un màxim de 3 punts.
f.1) Títol de doctor: 2'50 punts.
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s'indica en el DOGC.
Les errades a les dates i als codis de les peticions impossibiliten qualsevol posterior reclamació.
Els mèrits i requisits que no s'al·leguin quan es presenta la

f.2) Titulacions de segon cicle (llicenciatures): 1,50
punts.
f.3) Titulacions de primer cicle (diplomatures): 1,50 punts.
En cap cas no es considerarà com a titulació de primer
cicle el primer títol o estudis d'aquest tipus que tingui
el participant ni la superació de cap curs d'adaptació.
g) Altres mèrits: fins a un màxim de 10 punts.

Molt important. La denominació dels càrrecs que donen
dret a aquesta puntuació s'ha d'ajustar estrictament i
literalment a la que apareix a la convocatòria. Llevat de
les direccions, la resta de càrrecs només donen dret a
puntuació si s'han exercit a partir de les dates que s'indiquen en la convocatòria.
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instància no es tindran en consideració (al·legar o justificar)
en posteriors moments (reclamacions a puntuacions provisionals atorgades, resolució provisional o definitiva del concurs de trasllats).

Les publicacions que es presentin només es valoraran com
d'una o altramodalitat, mai per les dues simultàniament.
g.7) Titulacions d'ensenyaments de règim especial.
Música i dansa grau elemental: 0,50 punts
Música i dansa grau mitjà: 0,50 punts
EOI cicle elemental: 0,50 punts
EOI cicle superior: 0,50 punts.
La possessió del certificat d'aptitud de l'escola oficial
d'idiomes englobaels dos cicles.

g.2) Secretari/a, cap d'estudis i figures anàlogues: 1
punt per any complet.
Fraccions d'any: 0'0833 per cada mes.

En el cas de produir-se empats en el total de puntuacions,
aquests es resoldran atenent, successivament, a la puntuació
més alta en cada un dels apartats del barem d'acord amb l'ordre
en què s'hi detallen. Si persisteix l'empat, caldrà atenir-se a la
puntuació obtinguda en els diferents subapartats, també per
l'ordre en què s'hi detallen. En ambdós casos, la puntuació que
es prengui en consideració en cada apartat no podrà excedir de
la puntuació màxima establerta per a cadascun en el barem, ni,
pel que fa als subapartats, la que correspongui com a màxim a
l'apartat en què són inclosos. Quan, en aplicar aquests criteris,
algun o alguns dels subapartats arribi al màxim de puntuació
atorgat a l'apartat a què pertany, no es tindran en compte les
puntuacions de la resta de subapartats. Si és necessari s'utilitzarà, com a últim criteri de desempat, l'any del procés selectiu
d'ingrés al cos, i dintre d'aquest, la major puntuació obtinguda
i, a igual puntuació, el número mes baix d'ordre obtingut.

g.3) Coordinador/a de cicle, assessor/a de formació
permanent: 0'50 per any complet.
Fraccions d'any: 0'041 per cada mes.

Al.legació i acreditació
dels mèrits

g. 1) Director/a de serveis educatius o càrrec equivalent
si ha estat exercit amb anterioritat a l'entrada en vigor
del Decret 155/1994, de 28 de juny (DOGC núm. 1918,
de 8.7.1994); coordinador/a d'aula de formació de persones adultes; director/a
d'Agrupacions de Llengua i Cultura Espanyoles: 1,50
punts per any.
Fraccions d'any: 0'125 punts per cada mes.

g.4) Per, essent funcionari de carrera, ocupar llocs en
l'administració educativa de nivell de complement igual
o superior al del cos de mestres: 1'50 per any.
Fraccions d'any: 0'125 per cada mes.
Per als subapartats g.1, g.2, g.3 i g.4 només es valoraran
els càrrecs exercits com a funcionari de carrera.
Quan es produeixi l'exercici simultani de dos càrrecs en
el mateix o en dos subapartats, no podrà acumular-se la
puntuació de tots dos, i només se'n valorarà un.
g.5) Per publicacions de caràcter didàctic o d'organització escolar: fins a 1 punt.
g.6) Per publicacions de caràcter científic i projectes i
innovacions tècniques: fins a 1 punt.

Els mèrits corresponents als apartats a), b), c), f) i els
subapartats e.3) i g.1), g.2), g.3) i g.7) del barem, seran
baremats per defecte en la sol·licitud telemàtica de participació al concurs. Aquesta baremació recollirà els mèrits
que constin en el registre informàtic de personal docent del
Departament d'Educació. En el cas que no hi constin o el
participant hi estigui disconforme, caldrà que formuli les
al·legacions que consideri en el corresponent subapartat,
també mitjançant l'aplicatiu telemàtic.
Un cop formalitzada la sol·licitud telemàticament, el participant es podrà imprimir un document de presentació de mèrits i
d'al·legacions dels mèrits dels apartats anteriors, en format pdf,
que haurà de presentar als registres dels serveis territorials
corresponents, adjuntant-hi la documentació acreditativa que
escaigui o justifiqui mèrits que considera han de ser valorats.
Els mèrits que preveuen els subapartats e.1), e.2), g.5) i
g.6) hauran de serexpressament al·legats mitjançant l'aplicatiu de sol·licitud telemàtica.

10

USTEC·STEs
Eina Sindical d’Informació 410 / Desembre 2008

Secundària
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Aspectes generals
La convocatòria està dirigida als funcionaris del cos d'inspectors al servei de l'administració educativa i del d'inspectors d'educació, i als funcionaris dels cossos de catedràtics i
de professors d'ensenyament secundari, del cos de professors
tècnics de formació professional, dels cossos de catedràtics i
de professors d'escoles oficials d'idiomes, dels cossos de
catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny i del cos
de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, per proveir
llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, als centres
públics d'ensenyaments secundaris, a les escoles oficials d'idiomes, a les escoles d'art i superiors de disseny, i als centres
de formació de persones adultes.
Els professors declarats seleccionats en la llista única definitiva, de la convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i
d'escoles oficials d'idiomes (DOGC 5267, de 27.11.2008)
participaran en aquest concurs de trasllats, si és el cas, com a
participants pel cos de catedràtics pel qual hagin estat seleccionats, conjuntament amb els funcionaris dels cossos de
professors dels nivells corresponents, a les mateixes vacants,
sens perjudici dels mèrits específics que els siguin d'aplicació per la seva pertinença als esmentats cossos de catedràtics.
Requisit de català: caldrà acreditar un nivell equivalent o
superior al nivell de suficiència (C) llevat dels qui hagin
superat oposicions a partir de l'any 1991 i els qui hagin superat la prova de català de l'oposició d'accés al cos de mestres.
Igualment s'haurà d'acreditar coneixement oral i escrit de la
llengua aranesa si es concursa a la Val d'Aran.
Cultura clàssica: s'hi podrà accedir indistintament des de
llocs titulars de grec o llatí.
Llengua catalana i literatura: s'hi podrà accedir des de llocs
titulars de valencià i llengua catalana i literatura (illes
Balears).
Centres d'atenció educativa preferent: únicament s'adjudicaran si se sol·licita expressament.

Fases
El concurs constarà de les següents fases:
1. Dret preferent a centre, localitat o zona.
1.1.Dret preferent a centre.
1.2 Dret preferent a municipi o zona.
2. Concurs general de trasllats.

Vacants
El concurs es resoldrà en les fases de dret preferent a centre, localitat o zona i de concurs de trasllats tenint en compte
les vacants inicials publicades, les que es produeixin fins al
31 de desembre de 2008, les que es produeixin com a conseqüència de les jubilacions constatades en la data de la resolució del concurs, com també les que resultin de la seva resolució. Totes les vacants i resultes a què es fa referència hau-

ran de correspondre a llocs de
treball el funcionament dels
quals figuri en la planificació educativa prevista pel
Departament d'Educació.
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Document
que cal
confrontar amb
la publicació
del DOGC

Abans de la resolució
provisional, la Direcció
General de Recursos del
Sistema Educatiu farà públiques en el DOGC les vacants
provisionals i, amb anterioritat a la
resolució definitiva, les vacants definitives.

S'eliminaran les vacants anunciades quan s'hi produeixi un
error de definició o es tracti d'un lloc el funcionament del
qual no figuri en la planificació educativa prevista pel
Departament d'Educació.

Fases del concurs
Fase de dret preferent a centre,
localitat o zona
Dret preferent a centre
El professorat que participi en aquesta fase haurà d'indicar,
a la sol·licitud de participació, la casella corresponent a la
fase de dret preferent a centre.
Pot participar-hi voluntàriament:
1. El professorat afectat per la pèrdua definitiva de destinació (suprimits) exclusivament al centre de darrera destinació.
2. Professorat amb destinació definitiva al centre que hagi
adquirit una nova especialitat per oposició.
Dret preferent a localitat o zona
Tindrà dret preferent per una sola vegada tot el professorat
que es trobi en els següents supòsits:
a) Afectats per pèrdua definitiva del lloc de treball (suprimits).
b) Professorat que retorna de places a l'estranger o que no
tingui el dret preferent.
c) Professorat que, en perdre la plaça definitiva, ha ocupat un
altre lloc a l'Administració mantenint la seva situació de
servei actiu al cos docent, sempre que hagi cessat en
aquest altre lloc.
Tots els col·lectius tenen dret preferent al municipi llevat
dels suprimits que poden optar entre municipi o zona.
S'han de sol·licitar tots els centres de la localitat o zona
corresponent.
Tots els funcionaris que desitgin fer ús del dret preferent
hauran de participar en totes les convocatòries del
Departament d'Educació; si no ho fan decaurà aquest dret.
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Una vegada aconseguit el dret preferent a localitat o zona,
en alguna de les especialitats de participació en aquesta fase,
la destinació a centre concret s'adjudicarà en concurrència
amb els participants en la fase de concurs de trasllats.

Fase de concurs de trasllats
Està obligat a participar-hi tot el professorat que estigui en servei actiu i no tingui destinació definitiva per alguna de les següents causes:
a) Reingrés amb destinació provisional. Hi ha adjudicació
d'ofici amb petició de tres comarques.
b) Compliment de sentència o resolució de recurs. Hi ha
adjudicació d'ofici.
c) Supressió definitiva de lloc de treball. Hi ha adjudicació
d'ofici.
d) Excedència forçosa. Si no es participa en el concurs seran
declarats en excedència voluntària. Hi ha adjudicació d'ofici.
a) Suspensió de funcions i completada la sanció. Hi ha adjudicació d'ofici amb petició de tres comarques. Si no es
participa en el concurs seran declarats en excedència
voluntària.
f) Procedir de l'estranger o causes similars amb pèrdua de
lloc de treball definitiu. Hi ha adjudicació d'ofici.
g) En servei actiu i amb destinació provisional. Hi ha adjudicació d'ofici amb petició de tres comarques.
h) Aprovats a les oposicions de l'any 2008 o d'altres anys
amb la fase de pràctiques ajornada. Hi ha adjudicació d'ofici amb petició de tres comarques.

Els funcionaris en qui concorrin les causes de les lletres
a) b) c) f) g) i h) anteriors, si noparticipen en el concurs
mitjançant la presentació per l'interessat de la sol·licitud
dins del termini corresponent, seran destinats, en ocasió
de vacant, lliurement per l'Administració, dins de l'àmbit
de fins a tres comarques, en places que puguin ocupar d'acord amb les especialitats de les quals siguin titulars, i que
corresponguin al cos des del qual participen. No s'adjudicarà d'ofici una destinació en centres qualificats d'atenció
educativa preferent ni en centres de formació de persones
adultes.
Per demanar les especialitats dels llocs de treball s'han d'utilitzar els codis de la base 2, indicant-les per ordre de preferència, amb un màxim de sis, a les caselles corresponents a
l'apartat d'especialitats de la fase de concurs de trasllats. A
continuació, dintre de l'apartat de peticions de centres
docents i/o localitats, es pot optar, per a cadascuna de les
peticions, per una de les opcions següent:
a) Deixar en blanc la casella reservada a l'especialitat al

costat de la petició. Fent-ho d'aquesta manera, s'entendrà
que la destinació en aquell centre o localitat es demana
per cadascuna de les especialitats indicades en l'apartat
d'especialitats del concurs de trasllats, segons l'ordre de
prioritat que s'hi ha indicat.
b) Consignar a la casella reservada a l'especialitat al costat

de la petició una de les especialitats d'entre les indicades
anteriorment a l'apartat d'especialitats del concurs de trasllats. Fent-ho d'aquesta manera, s'entendrà que la destinació en aquella petició de centre o localitat es demana únicament per aquella especialitat.
Estan exempts de participar-hi:
a) Funcionaris del cos de mestres amb l'adscripció definiti-

va en un IES i que accedeixin o hagin accedit al cos de
professorat d'ensenyament secundari.
b) Funcionaris del cos de mestres amb l'adscripció definitiva en un EAP que hagin accedit al cos de professorat
d'ensenyament secundari en l'especialitat de psicologia i
pedagogia.
c) Funcionaris del cos de professorat tècnic de formació professional (PTFP) adscrits amb caràcter definitiu en un lloc de
treball corresponent al cos de professorat d'ensenyament
secundari i que hagin accedit al mateix cos i optin per
romandre al lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu.
d) Funcionaris del cos de professorat d'instituts tècnics
d'ensenyaments mitjans (ITEM) adscrits amb caràcter
definitiu en un lloc de treball d'educació física.

Mèrits
Al.legació i autobaremació de mèrits
Els serveis que s'han de valorar, corresponents a l'apartat
1.1 i 2.2 de l'annex 8, i als subapartats 1.1.2 i 1.2.1 a 1.2.6,
com també els subapartats 2.2.1 a 2.2.5 de l'annex 9, s'hauran d'al·legar en l'apartat corresponent a l'al·legació i autobaremació de mèrits de la sol·licitud de participació. A aquests
efectes, la data final del còmput d'aquests serveis haurà de ser
el 31 d'agost de 2009.
Els participants no hauran d'acreditar documentalment les
condicions exigides i els mèrits al·legats de què hi hagi constància en el registre informàtic de personal del Departament
d'Educació; podran consultar aquests mèrits mitjançant l'aplicatiu Època de la Generalitat de Catalunya.
El personal funcionari que va participar en el darrer concurs de trasllats, convocat durant el curs 2006-2007, pot
optar per mantenir en el present concurs les mateixes puntuacions acreditades en l'anterior concurs pels apartats 1.3
(formació i perfeccionament) i 2.1 (publicacions) de l'annex
8 (barem dels cossos d'inspecció) o pels apartats 1.4.1 i 1.4.2
(formació i perfeccionament) i 2.1 (publicacions) de l'annex
9 (cossos de professorat d'ensenyaments secundaris), i, per
tant, no acreditar novament els mèrits al·legats i justificats
aleshores en tots o en algun/s d'aquests apartats, els quals ja
van ser baremats.
Els participants que optin per la recuperació dels apartats
a què s'ha fet esment només podran afegir-hi els mèrits
obtinguts amb posterioritat al dia 1 de desembre de 2006,
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data de finalització del termini de presentació de sol·licituds
de la darrera convocatòria. A aquests efectes, caldrà que
al·leguin aquells nous mèrits a l'apartat corresponent
d'al·legació i autobaremació de mèrits i que n'aportin la docu-
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mentació si no consten al registre informàtic de professorat;
amb això, a la puntuació que acreditaven en el concurs anterior se li afegiria, si procedís, la que pugui correspondre als
nous mèrits.

Resum del barem dels mèrit: cossos
de secundària, PTFP, d’EOI i professorat i mestres
de taller i d’arts plàstiques i disseny
1. Mèrits expressament indicats a la Disposició Addicional 6a de la LOE
1.1. Cossos de catedràtics
1.1.1. Per ser funcionari de carrera del cos de catedràtics: 6'00 p
1.1.2. Per cada any d'antiguitat en els cossos de catedràtics: 0'5 p (mes: 0'04)
1.2. Antiguitat
1.2.1. Per cada any servei actiu com a func. carrera mateix cos vacant: 2 p (mes: 0'16)
1.2.2. Per cada any func carrera en altres cossos, mateix grup o sup.: 1'5 p (mes: 0'12)
1.2.3. Per cada any func carrera en altres cossos, grup inferior: 0'75 p (mes: 0'06)
1.2.4. Per cada any consec. ininterromput amb dest. definitiva:
1r i 2n anys, 2p;
3r any, 3p; 4rt i 5è anys, 4p; 6è: 5p; 7è i 8è:4p; 9è: 3p; 10è i seg.: 2 p.
1.2.5. Per cada any com a funcionari/a de carrera provisional: 1 p
Els funcionaris de carrera que participin per primera vegada voluntàriament podran valorar-se un punt per cada
any treballat en substitució ap. 1.2.4.
1.2.6. Quan la plaça definitiva des de la qual es participa és d'atenció educativa preferent se sumarà a l'apartat 1.2.4:
1r i 2n anys, 1 p; 3r, 1'50; 4t/5è/6è/7è/ 8è, 2 p; 9è, 1'50 p; 10è i següents 1 p.
1.3. Mèrits acadèmics
1.3.1. Per haver obtingut títol de doctor en la titulació al·legada d'ingrés al cos: 5 p
Per premi extraordinari en doctorat de la titulació al·legada d'ingrés al cos: 1p
Per premi extraordinari en la titulació al·legada d'ingrés al cos: 0'5 p
Pel títol de doctor en altres llicenciatures: 3 p
Per premi extraordinari en un altre doctorat: 0'5 p
Per premi extraordinari en altres llicenciatures: 0'25 p
1.3.2. Altres titulacions universitàries: Primer cicle: 3p / Segon cicle: 3 p
1.3.3. Titulacions d'ensenyament de règim especial:
z Grau mitjà de música i dansa de conserv. prof i sup de música: 1 p.
z Escola of. d'idiomes: Elemental, 1p / Superior, 1 p.
1.4. Formació i perfeccionament (màxim 5 p)
1.4.1. Per cada 10 hores de cursos com a assistent: 0'1 (màxim 4 p)
1.4.2. Per altres activitats, incloent-hi la impartició (màxim 1 p)
1.4.3. Per cada especialitat adquirida pel procediment de noves especialitats: 1 p.

2. Altres mèrits (20 p)
2.1.Publicacions (màxim 5 p)
2.1.1. De caràcter didàctic i d'organització escolar, fins a 2'5 p
2.1.2. De caràcter científic, projectes i innovacions tècniques, fins a 2'5 p
2.1.3. Mèrits artístics: premis en exposicions o concursos, composicions estrenades com autor, publicacions, concerts
com a solistes i enregistram. amb dip. leg. (màxim 2'5 p)
2.2.Treballs desenvolupats
2.2.1. Per cada any com a director de centres públics, SE ... 3 p (mes: 0'25 p)
2.2.2. Per cada any com a vicedirector, secretari, cap d'estudis... 2 p (mes:0'16 p)
2.2.3. Per cada any en altres càrrecs directius en centres docents, 1p (mes: 0'08 p)
2.2.4. Per cada any com a cap de seminari, departament... 0'5 p (mes: 0'04p)
2.2.5. Per cada any de serveis en llocs de l'administració educativa, 1'5p (mes: 0'12)
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Important per a secundària
Errades.Les errades a les dates i als codis de les peticions
impedeixen després qualsevol reclamació. És molt important
comprovar els codis amb la versió actualitzada de la convocatòria.
Habilitacions extraordiàries.Cal recordar que, en ser
un concurs estatal, no es poden obtenir destinacions en base a
les habilitacions extraordinàries.
Professorat desplaçat definitiu (“suprimit”): està
obligat a participar a la fase de concurs i pot optar voluntàriament a la fase de dret preferent a centre i/o la de dret preferent a municipi o zona.
Professorat provisional o en expectativa: participació obligatòria a la fase del concurs amb adjudicació d'ofici a
tres comarques.

Professorat definitiu: si porta dos anys com a definitiu
podrà participar voluntàriament a la fase de concurs. Hi ha
l'opció de renunciar després de la resolució provisional.
Dret preferent: si es vol fer ús d'aquest dret s'ha de participar en totes les convocatòries que realitzi el Departament. En
el cas contrari es considerarà que s'ha decaigut en aquest dret.
Al.legació de mèrits. Els mèrits i requisits que no

s’al·leguin quan es presenta la instància de sol·licitud de participació no es tindran en consideració (al·legar o justificar) en posteriors moments (reclamacions a puntuacions provisionals atorgades, resolució provisional o definitiva del concurs de trallats).

USTEC·STEs
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Valoració
evat del fet que l'àmbit de les destinacions d'ofici conLl
tinua restringit a tres comarques ( fa dos anys era tot
Catalunya), aquest concurs de trasllats d'àmbit estatal arriba
amb les mateixes mancances i deficiències de sempre, continuarem concursant a ulls clucs sense una simple referència
a les vacants. Si bé és cert que la seva publicació posterior
pot incloure més vacants i que, malgrat que es publiquin,
s'ha de demanar també pensant en les resultes, no és menys
cert que publicar conjuntament la convocatòria i una resolució provisional amb les vacants permetria que el professorat
tingués una referència important, sobretot en la readscripció
a centre i en el dret preferent a municipi o zona.
USTEC·STEs ja fa temps que exigeix al Departament la
publicació amb la convocatòria d'una resolució provisional de
les vacants, que es podria completar posteriorment, a la primavera, amb una resolució definitiva. Aquesta actuació permetria que el professorat tingués una opció més clara per
poder reclamar les vacants que, si bé formen part de la planificació educativa, s'acostumen a distreure. USTEC·STEs considera que aquesta publicació conjunta seria un primer pas per
democratitzar i fer més transparent el concurs.
Així mateix, USTEC·STEs reclama al Departament que
surtin a concurs totes les vacants que tinguin continuïtat en la
planificació educativa, ja que només així es donaran les circumstàncies que permetran, de forma definitiva, la recol·locació del professorat suprimit i, especialment, l'obtenció d'una
destinació definitiva del professorat propietari provisional.
Durant els últims anys el Departament, a més de no treure a concurs milers d'aquestes vacants, ha deixat sense atorgar en la seva resolució definitiva moltes de les vacants
publicades i resultes que figuraven i figuren en la planificació educativa.
USTEC·STEs considera que, tot i la legalitat del silenci
administratiu i de les respostes en bloc a les reclamacions que
es presentin a les resolucions provisional i definitiva del concurs, caldria que es tingués més en compte el professorat i
que, per exemple, s'aconseguís una major transparència del
concurs contestant per escrit totes i cadascuna de les recla-

Continuarem concursant
a ulls clucs sense una simple
referència a les vacants
macions i recursos. Seria una bona mesura per evitar la indefensió amb la qual, molt sovint, es troba el professorat.
USTEC·STEs exigeix al Departament que posi fi a una pràctica que desprestigia aquest procediment objectiu de provisió
de llocs.
USTEC·STEs rebutja i denuncia que els mestres amb destinació provisional i definitiva en centres de primària continuïn
sense poder accedir a llocs de treball de primer cicle d'ESO.
USTEC·STEs lamenta que, malgrat les seves reiterades
demandes i pressions, el professorat habilitat de secundària
i formació professional no pugui concursar per les seves
habilitacions. USTEC·STEs continuarà exigint al
Departament la modificació de la normativa pròpia per fer
realitat aquesta mesura en propers concursos.
El concurs general de trasllats és un métode prou objectiu de provisió de llocs de treball basat en els criteris d'igualtat, mèrit i transparència. També és evident que amb el
pas del temps necessita tota una sèrie de reformes per tal
d'adequar-lo a les necessitats dels centres educatius i de
recol·locació del professorat.
USTEC·STEs està en disposció de negociar aquestes reformes, però considera que no és admissible que el Departament,
amb les seves pràctiques obscurantistes, tracti d'arraconar lentament aquest sistema per enfortir altres formes de provisió,
cada cop més esteses, que contenen un alt grau de subjectivitat i que la LEC desenvoluparà com a instruments absolutament desregularitzadors amb l'objectiu d'introduir elements
discrecionals, oberts a l'arbitrarietat i al clientelisme, i que
permetran de flexibilitzar l'estabilitat en el lloc de treball si el
Departament o les direccions ho creguessin convenient.

www.novolemaquestallei.cat
Ja som molts i moltes!
Signa tu també el manifest de rebuig a la LEC

Butlleta d’afiliació a USTEC ·STES
DADES PERSONALS
Nom i cognoms__________________________________________________________________________________
NIF

 

Data de naixement

  


Adreça_____________________________________________________________________________Codi postal

Localitat________________________________________________________________Comarca_____________________________________





Telèfons

Adreça electrònica__________________________________________________________________

DADES PROFESSIONALS
Centre de treball_________________________________________Localitat__________________________________
Situació: definitiva



   

Col·lectiu: inf/prim.

provisional o expecta.dest.
eso

ptfp

secund.

 
   

interinatge o subst.
adults



pràctiques

atur

priv.

labor

univ

AUTORITZACIÓ BANCÀRIA
Titular de la llibreta o CC (nom i cog.)_________________________________________________________________
Sr./Sra. director/a: faci efectius, fins a nou avís, amb càrrec al meu compte, els rebuts que li siguin presentats pel sindicat USTEC·STES a nom meu.
C.C.C.

   

USTEC·STEs

Localitat, data i signatura___________________________________________________________________________

Barcelona (08007): Ronda Universitat, 29, 5è Telèfon 93 302 76 06 - Fax 93 302 55 99
Girona (17001): Eiximenis, 14, 2n 2a Telèfon 972 20 20 34 - Fax 972 41 17 03
Lleida (25002): Pg. Ronda, 2, 1r 4a Telèfon 973 26 30 32 Fax 973 27 25 07
Tarragona (43003): August, 21 entl. 1a Telèfon 977 23 52 63 Fax 977 23 90 04
Tortosa (43500): Rosselló, 6, entl. Telèfon i Fax 977 51 10 46
Alt Urgell i Cerdanya: 687 77 85 77
Pallars Jussà i Pallars Sobirà: 676 66 67 54
Maresme Telèfon: 609 76 94 45 Internet: http://www.sindicat.net
Correu electrònic: ustecstes@pangea.org
girona@sindicat.net
lleida@sindicat.net

tarragona@sindicat.net

