
Conselleria afegeix a l'esborrany d'adjudicacions d’interinitats la proposta de
CCOO

Des de la FE-CCOO celebrem que la Conselleria hagi inclòs la nostra proposta de
possibilitar la diferenciació entre places preferents o no a la resolució del procés
d’adjudicació de destinacions provisionals (tràmit d’estiu). Després de tot el curs lluitant per
treure endavant aquesta iniciativa, que considerem trascendental, entre altres coses, per
conciliar la vida laboral amb la familiar, recollim amb orgull el fruit del nostre esforç.

A continuació citam els punts 14 i 17 de l’annex 1 de l’esborrany, on es fa referència a la
proposta de CCOO (també ho podeu consultar al document adjunt).

Proposta de resolució per la qual es convoca, per al curs 2021-2022, el
procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de
carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca
d’horari, per als funcionaris docents als quals se’ls ha admès la
sol·licitud de destinació en comissió de serveis, per als funcionaris
docents en pràctiques i per als aspirants a funcionaris interins docents a
centres públics d’ensenyament no universitari, i s’aproven les
instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de
regir el procés d’adjudicació de substitucions.

D. DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES PER ALS ASPIRANTS A FUNCIONARIS INTERINS
DOCENTS

14. Normes específiques que s’apliquen a la sol·licitud de places dels aspirants a
funcionaris interins docents

14.2. Els aspirants admesos especificats en l’apartat c) del punt 1 d’aquest annex, han de
classificar totes les places a les quals poden optar indicant si són places preferents
per a l’adjudicació o no.

14.3. En el cas que l’aspirant no seleccioni totes les places disponibles a les quals pot optar,
l’Administració afegirà d’ofici la resta de places, per ordre ascendent del codi de plaça. En el
cas dels aspirants admesos especificats en l’apartat c) del punt 1 d’aquest annex,
aquestes places seran catalogades com a no preferents per a l’adjudicació

17. Adjudicació de places

17.1. El procediment d’adjudicació de les places es desenvolupa en quatre fases ordenades
de la següent manera:

17.1.1. Primera fase, les places reservades per aspirants amb discapacitat sobre les quals
s’hagi exercit el dret d’adjudicació prioritària.



En aquesta fase només participen els aspirants a funcionaris interins docents als quals fa
referència el punt 3 de la instrucció vintena d’aquest annex que hagin exercit el dret
d’adjudicació prioritària sobre places reservades. L’ordre dels aspirants serà el que estableix
l’apartat a) de la base específica 11.1 de l’annex 1 de la Resolució de la directora general de
Personal Docent de 16 de desembre de 2020.

17.1.2. Segona fase, el conjunt de les places classificades com a preferents per a
l’adjudicació corresponents a les places de la primera fase que no s’han adjudicat i a les
places no reservades per a aspirants amb discapacitat.

En aquesta fase només participen els aspirants a funcionaris interins docents disponibles
als quals fa referència l’apartat c) de la instrucció primera d’aquest annex que hagin
seleccionat places com a preferents per a l’adjudicació. L’ordre dels aspirants serà el que
estableix l’apartat a) de la base específica 11.1 de l’annex 1 de la Resolució de la directora
general de Personal Docent de 16 de desembre de 2020.

17.1.3. Tercera fase, el conjunt de les places classificades com a no preferents per a
l’adjudicació corresponents a les places de la segona fase que no s’han adjudicat i a
la resta de places.

En aquesta fase només participen els aspirants a funcionaris interins docents disponibles
als quals fa referència l’apartat c) de la instrucció primera d’aquest annex que hagin
seleccionat places com a no preferents per a l’adjudicació. L’ordre dels aspirants serà el que
estableix l’apartat a) de la base específica 11.1 de l’annex 1 de la Resolució de la directora
general de Personal Docent de 16 de desembre de 2020.

17.1.4. Quarta fase, les places de la tercera fase que no s’han adjudicat.

En aquesta fase només participen els aspirants a funcionaris interins docents disponibles
als quals fa referència l’apartat d) de la instrucció primera d’aquest annex. L’ordre dels
aspirants serà el que estableix l’apartat b) de la base específica 11.1 de l’annex 1 de la
Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de desembre de 2020.

Cronologia dels fets:
● 12 de novembre de 2020

○ Des de FE-CCOO pensem que el sistema d’obligatorietat de triar totes les
places que darrerament està aplicant la Conselleria al tràmit d’interins d’estiu
atenta directament contra la conciliació familiar del col·lectiu. Davant la
negativa de la Conselleria de tornar al sistema anterior de no obligatorietat,
proposem un nou sistema al qual la gran majoria de les places seran
adjudicades de manera desitjada.

■ Feim un vídeo explicatiu de la proposta:
■ https://www.youtube.com/watch?v=cxqWpWlfzVI

● 19 de novembre de 2020

https://www.youtube.com/watch?v=cxqWpWlfzVI


○ Tenim una reunió bilateral amb la Directora General de Personal Docent per
a traslladar les nostres propostes per la modificació en el procediment de
selecció i adjudicació de places.

■ https://illesbalears.fe.ccoo.es/noticia:524314--Proposta_FE_CCOO_re
duir_al_maxim_ly#39_adjudicacio_de_places_no_desitjades_augmen
tar_la_conciliacio

● 20 de novembre de 2020
○ Explicam públicament i amb més detall la proposta de FE-CCOO per reduir al

màxim l'adjudicació de places no desitjades i augmentar la conciliació
■ https://illesbalears.fe.ccoo.es/noticia:524530--PROPOSTA_A_CONSE

LLERIA_Modificacio_de_les_normes_de_seleccio_i_adjudicacio_de_
places

● 26 de novembre de 2020
○ Vídeo explicatiu de com podria ser la selecció de places de la nostra

proposta.
■ https://www.youtube.com/watch?v=f58tkiZIyM4

● 16  de desembre 2020
○ MSE sobre la convocatòria d'interinitats on tornem a insistir públicament en la

necessitat urgent de modificar el sistema d’adjudicacions i convidam a la
resta de sindicats a donar suport a la nostra iniciativa.

○ https://illesbalears.fe.ccoo.es/noticia:537810--Resum_de_la_MSE_sobre_la_
convocatoria_dy#39_interinitats_16122020
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