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Bases del concurs de trasllats
estatal, curs 2012-2013

Aquesta Eina és una guia orientativa de la convocatòria,
per contrastar totes aquestes informacions i qualsevol altra
especificitat i casuística consulteu el DOGC o truqueu a les
seus del nostre sindicat.

Terminis
Les instàncies es presentaran entre els dies 6 i 22 de novembre
de 2012 (ambdós inclosos).
La relació d’admessos i exclosos amb els mèrits corresponents
es preveu que es publicarà cap el 21 de gener de 2013. Hi
haurà cinc dies hàbils per fer les reclamacions. Durant
aquests dies s’haurà de presentar la justificació de mèrits
pendents al·legats amb anterioritat i que no s’haguessin
justificat abans.
El Departament publicarà la llista de vacants provisionals
abans del 15 de febrer de 2013 i les definitives abans del 12
d’abril de 2013.
La resolució provisional del concurs es preveu cap al dia 14
de març i, un cop publicada, el professorat podrà presentar
reclamacions (i el que concursa voluntàriament desistir de la
participació en totes o en qualsevol de les fases). El termini
serà de 5 dies hàbils.
Cap al 14 de maig està prevista la resolució definitiva.

Participants i requisits
•

Podrà participar voluntàriament en aquest concurs el

•

professorat amb destinació definitiva, encara que no
estigui ocupant el seu lloc de treball, i que, si demana
llocs de treball de Catalunya porti com a mínim 1 any
en la seva destinació definitiva, i si demana llocs de
treball a la resta de l’Estat hi porti com a mínim 2 anys.
Hi haurà de participar obligatòriament tot aquell
professorat que no tingui una destinació definitiva.

Sol·licitud
Està previst que les convocatòries surtin al DOGC del
31/10/2012. El professorat que hi participi per qualsevol fase
del concurs de trasllats haurà de formalitzar i gravar la seva
sol·licitud a través d’Internet. Tot s’haurà de fer de forma
telemàtica a través del portal ATRI.
La sol·licitud es considerarà presentada en el moment en
què la persona interessada cliqui el botó “d’enviar”. En
aquest instant podrà disposar d’una còpia impresa de la
sol·licitud definitiva, la qual contindrà un número de control
a efectes de registre, 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, 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.

Tots aquells mèrits que surtin a l’aplicatiu informàtic
caldrà al·legar-los, però no s’hauran de justificar. La resta
s’hauran d’al·legar i justificar en el termini de presentació
d’instàncies en el SSTT corresponent. El professorat de
pràctiques està obligat a participar en el concurs però no
ha de presentar cap mèrit, la seva destinació es farà en
funció de l’any de l’oposició i del número d’ordre assolit
al procés selectiu.

preferent.

Tots els requisits exigits en aquest concurs i els mèrits
que s’al·leguin han d’estar complerts o reconeguts en
la data de finalització del termini de presentació de
sol·licituds.

Podrà participar-hi voluntàriament el professorat que
conserva la destinació definitiva.
Estan obligats a participar en aquesta fase del concurs
el personal en situació de provisionalitat, provisionals,
el personal suprimit, el personal en pràctiques i el que
reingressi de situacions diverses: d’excedències, suspensió
de funcions, provinents de l’Administració, provinents de
l’estranger...

Fases del concurs
El concurs tindrà tres fases: dret preferent a centre, dret
preferent a localitat o zona i concurs general. L’ordre en què
estan relacionades les fases del procediment del concurs de
trasllats indica la priorització en l’obtenció de la destinació.

Dret preferent a centre
Podrà participar-hi el professorat que estigui en situació de
provisionalitat per supressió de lloc de treball (suprimits).
A més, en els cossos d’ensenyament secundari podrà
participar-hi també el personal que hagi adquirit una
nova especialitat pel procediment d’adquisició de noves
especialitats, a qui, en tot cas, s’atorgarà lloc un cop s’hagi
adjudicat als suprimits en el cas de concurrència a la mateixa
especialitat.
En cada col·lectiu, l’obtenció de vacant en el cas de concurrència de dos o més persones a un lloc de treball es resoldrà per la puntuació obtinguda en base al barem de mèrits.

Dret preferent a municipi o zona
Podran participar-hi, en aquest ordre de prelació, el
professorat de plaça suprimida, que tindrà dret preferent a
municipi o zona.
També hi podrà participar el professorat destinat
a l’Administració que ha perdut el lloc docent, el
professorat amb excedència per cura de fills, filles i
familiars que han perdut el lloc de treball, el professorat
provinent de l’estranger, el personal que ha guanyat
el dret preferent per sentència o recurs i el personal
rehabilitat que s’havia jubilat per incapacitat. Aquests
col·lectius només tindran dret preferent al municipi.
Aquest ordre implica prelació en l’obtenció del dret
preferent.
En el cas de més vacants que persones amb dret preferent,
aquestes obtindran el lloc de treball en concurrència amb el
personal a qui per la fase de concurs correspongui també
vacant. L’obtenció de lloc concret es decidirà en funció de la
puntuació obtinguda en base al barem de mèrits.
Si es vol mantenir aquest dret preferent s’ha de participar
per aquesta fase. S’hi pot participar per les especialitats
reconegudes que es desitgi i no hi haurà destinacions
d’ofici ni a localitat ni a zona. Per tant, només s’atorgaran
peticions voluntàries i, si no s’obté destinació, es romandrà
en situació de provisionalitat però es mantindrà el dret

Com que el professorat amb dret preferent està obligat a
participar també per la fase del concurs, si obtingués una
vacant demanada voluntàriament per aquesta fase fora
de la zona a la qual exerceix el dret preferent, continuarà
mantenint el dret preferent al municipi o zona.

Fase de concurs

L’obtenció de vacant es resoldrà mitjançant la
puntuació obtinguda en base al barem de mèrits atenent
a les vacants definitives publicades i a les resultes del
mateix concurs. Segons l’Administració no hi haurà
destinacions d’ofici.
Els opositors de l’any 2007 i anys posteriors estan obligats a
obtenir la seva primera destinació definitiva per l’especialitat
de l’oposició.
Pel que fa als mestres funcionaris de carrera del 2006 i anys
anteriors, podran sol·licitar l’especialitat de l’oposició i
qualsevol que tinguin reconeguda o habilitada.
Els mestres que ja han obtingut una primera destinació
definitiva podran sol·licitar llocs de treball per l’especialitat
en què van ingressar al cos o qualsevol altra habilitada
abans de l’entrada en vigor del Reial Decret 1364/2010
de 30 d’octubre. En aquest cas, l’Administració informa
que reconeixerà com a habilitada l’especialitat del títol de
magisteri a partir de l’any 1994.
El professorat definitiu de secundària podrà participar per
l’especialitat titular ès a dir, per la que ha accedit al cos i per
aquelles que hagi adquirit en els procediments d’adquisició
de noves especialitats.

Mestres ESO
Els mestres amb destinació definitiva al primer cicle
d’ESO podran participar-hi per ocupar altres llocs
de treball d’aquest primer cicle, com també hi poden
participar els mestres ESO en situació d’aula suprimida
a l’esmentat primer cicle. Segons l’Administració, en el
cas d’obtenir una destinació definitiva a educació infantil
i primària perdran en el dret a retornar a llocs del primer
cicle d’ESO.
Els mestres, independentment de la seva destinació, que
compleixin els requisits d’especialització d’educació especial
o pedagogia terapèutica podran participar per ocupar llocs
de treball d’aquesta especialitat en instituts o instituts escola.
Tots els cossos docents podran fer ús del dret de concurrència.
Podran concursar-hi fins a quatre persones a llocs d’una
única província, però es condicionarà la seva destinació a què
obtinguin destinació tots els docents que exerceixin aquest dret.

Barem únic per a tots els cossos
1.Antiguitat.

1.1 Antiguitat en el centre.

1.1.1 Permanència en la destinació definitiva
•

Pel primer i segon any: 2 punts per any. Les fraccions
inferiors: 0,1666 punts per mes complet.
• Pel tercer any: 4 punts. Les fraccions inferiors: 0,3333
punts per mes complet.
• Pel quart i següents: 6 punts. Les fraccions inferiors:
0,500 punts per mes complet.
1.1.2 Temps en situació de provisionalitat.
Per cada any com a personal funcionari de carrera
en situació de provisionalitat: 2 punts. Les fraccions
inferiors: 0,1666 punts per mes complet.
Al personal funcionari de carrera que hi participi amb
caràcter voluntari des de la seva primera destinació
definitiva obtinguda per concurs, a la puntuació
corresponent al subapartat 1.1.1 s’hi sumarà
l’obtinguda per aquest subapartat.
1.1.3 Serveis en centres d’especial dificultat.
Per cada any com a personal funcionari de carrera en
llocs o centres que tinguin la qualificació d’especial
dificultat: 2 punts. Les fraccions inferiors: 0,1666
punts per mes complet (presència efectiva).

1.2 Antiguitat en el cos.
1.2.1 Serveis en el cos.
Per cada any: 2 punts. Les fraccions inferiors: 0,1666
punts per mes complet.
1.2.2 Serveis en altres cossos del mateix subgrup o superior.
Per cada any: 1,50 punts. Les fraccions inferiors: 0,125
punts per mes complet.
A més, exclusivament per als cossos de secundària
(1.2.3)
1.2.3 Per cada any de serveis efectius com a funcionari de
carrera en altres cossos docents a què es refereix la
LOE d’un subgrup inferior: 0,75 punts. Les fraccions
inferiors: 0,0625 per mes complet.

(llevat de la inspecció)

i superiors de música i dansa i escoles d’art i FP
específica. (Només es valorarà el nivell superior)
a) Per cada certificació de nivell C2 del Consell d’Europa:
4 punts. Si és de català és incompatible al·legar-ho a
l’apartat 6.7
b) Per cada certificació de nivell C1 del Consell d’Europa:
3 punts.
c) Per cada certificació de nivell B2 del Consell d’Europa:
2 punts.
d) Per cada certificació de nivell B1 del Consell d’Europa:
1 punts.
e) Per cada títol de tècnic superior d’arts plàstiques i
disseny, tècnic esportiu superior o tècnic superior de
formació professional o equivalent: 2 punts.
f) Per cada títol professional de música o dansa: 1,50
punts.

4. Exercici de càrrecs directius ocupats i
altres funcions (màxim 20 punts).
4.1 Director/a.

Per cada any com a director/a: 4 punts. Les fraccions
inferiors: 0,3333 punts per mes complet.

4.2 Secretari/ària, cap d’estudis i altres càrrecs
assimilats.
Per cada any: 2,50 punts. Les fraccions inferiors 0,2083
punts per mes complet.

4.3 Coordinacions, tutories, assessors de formació i
figures anàlogues (màxim 5 punts).

Per cada any: 1 punt. Les fraccions inferiors: 0,0833
punts per mes complet.

5. Formació i perfeccionament (màxim
10 punts).
5.1 Formació superada.

Per cada 10 hores de curs s’assignaran 0,10 punts, fins
a un màxim de 6 punts (cada crèdit equival a 10 hores).

2. Cossos de catedràtics.

5.2 Formació impartida.

3. Mèrits acadèmics (màxim 10 punts).

5.3.Adquisició

Per ser personal funcionari de carrera dels cossos de
catedràtics: 5 punts.

3.1. Doctorat, postgraus i premis extraordinaris.

3.1.1 Per posseir el títol de doctor: 5 punts.
3.1.2 Per haver obtingut el títol universitari oficial de

màster amb mínim de 60 crèdits: 3 punts.

3.1.3 Suficiència investigadora, el certificat-diploma
acreditatiu d’estudis avançats: 2 punts.
3.1.4 Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat,
en la llicenciatura o grau o conservatoris superiors
de música: 1 punt.

3.2 Altres titulacions universitàries.

3.2.1 Titulacions de grau: 5 punts pel títol universitari
oficial de grau.
3.2.2 Titulacions universitàries de primer cicle: 3 punts.
3.2.3 Titulacions de segon cicle: 3 punts.

3.3. Titulacions d’ensenyaments de règim especial i
de la formació professional específica.
Titulacions de les EOI, conservatoris professionals

Per cada 3 hores: 0,10 punts, fins a un màxim de 3
punts (cada crèdit equival a 10 hores).

de noves especialitats pel
procediment d’adquisició de noves especialitats.
Per cada especialitat: 1 punt.

6 Altres mèrits (màxim 15 punts).

6.1 Publicacions: fins a 8 punts.
6.2 Premis per projectes d’investigació o innovació:
fins a 2,50 punts.

6.3 Mèrits artístics i literaris: fins a 2,5 punts.
6.4 Llocs en l’Administració educativa.

Per cada any: 1,50 punts. Les fraccions inferiors: 0,12
punts per mes complet.
6.5 Membre de tribunal d’oposicions LOE: 0,25 punts.
6.6 Tutor de pràctiques de títols oficials: 0,1 punts.

6.7 Per a llocs situats a Catalunya: nivell D de català
4 punts.

Per a llocs situats a altres comunitats
lingüístiques es podrà assignar fins a un màxim
de 5 punts.
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