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Departament d'Ensenyament

ACORO per a l'assignació de destínacions provisionals al professorat de religió amb
contráete laboral ¡ndefinit, que no ha obtingut destinació definitiva en el la
convocatoria realitzada per Resolució ENS/2496/2013, de 25 de novembre (DOGC núm.
6513, de 2.12.2013)

Ates que resta professorat de religió amb contráete indefinit que no té destinació definitiva ni
provisional per al curs 2014-2015, el Departament d'Ensenyament i les organitzacions
sindicáis sotasignants que formen part del Comité Intercentres del personal laboral del
Departament d'Ensenyament, reunits el dia 23 de juliol de 2014.

ACORDEN:

1- Els Servéis Territorials d'Ensenyament i el Consorci d'Educació de Barcelona que tinguin
professorat de religió amb contráete laboral indefinit que no ha obtingut encara una
destinació definitiva convocaran a aquest professorat a la seu del servei territorial , amb
una antelació de 48 hores, ais efectes de procedir a l'adjudicació de destinacions
provisionals a llocs de treball vacants (amb la corresponent dedicado) que encara resten
sense adjudicar en el seu ámbit territorial, amb efectes d'1 de setembre de 2014.

2- Els llocs de treball vacants a proveir en aquest procediment d'adjudicacions de
destinacions provisionals son els llocs de treball no prove'íts amb professorat amb
destinació definitiva i aquells que, tot i ser-ho, no es previst que els ocupin el curs 2014-
2015.

3- L'ordre d'adjudicació de destinacions provisionals d'aquest professorat, en cada ámbit
territorial, será el qué s'estableix a continuado:
Primer: El professorat amb contráete laboral ¡ndefinit que acredita els requisits per a
impartir la religió católica a les escoles que haurá d'escollir destinació en centres d'aquest
nivell educatiu
Segon: El professorat amb contráete laboral indefinit que acredita els requisits per a
impartir la religió católica ais instituts que haurá d'escollir destinació en aquest nivell
educatiu
Tercer: El professorat inclós en l'apartat segon que , per manca de vacants, no ha pogut
obtenir una destinació en instituts, haurá d'escollir destinació provisional en escoles
Quart: El professorat amb contráete laboral indefinit que tingui pendent d'acreditar algún
deis requisits per a impartir la religió católica en escoles o instituts, haurá d'escollir
destinació en algún deis centres on restin vacants de l'ámbit territorial corresponent.

4.- El professorat s'ordenará dins el seu col-lectiu segons la puntuado obtinguda en el barem
de mérits de la convocatoria per Resolució ENS/2496/2013.En el cas que hi hagi de
participar professorat que no ha estat baremat per no haver participat en —l'esmentada
convocatoria, el Servei Territorial o el Consorci d'Educació de Barcelona, amb carácter
previ a la celebrado de l'acte per a l'assignació de destinacions provisionals, requerirá al
candidat la presentado deis mérits i procedirá a la seva baremació.
El barem de mérits es el que s'estableix a l'Annex 2 de l'esmentada Resolució
ENS/2496/2013. Els mérits es comptabilitzaran fins el dia 4 de juny de 2014.

5.- En el cas que, una vegada celebrats els actes per a l'assignació de destinacions
provisionals esmentats a la base 1 , quedi encara professorat amb contráete laboral
indefinit sense destinació per al curs 2014-2015, per manca de vacant en el seu ámbit
territorial, aquest podrá optar a llocs de treball vacants d'altres ámbits territorials en un
acte d'adjudicació que es realitzará a la seu del Departament d'Ensenyament, previa
convocatoria. El professorat participant en aquest acte també s'ordenará peí mateix
barem i tindrá prioritat inicial per a vacants de centres del seu nivell educatiu.
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6- L'adjudicació de la destinado provisional tindrá efectes d'1 de setembre de 2014 fins
l'ocupació del lloc de treball vacant amb professorat amb destinado definitiva o la
supressió del lloc de treball per criteris de planificado.

7- Calendan d'actes d'adjudicacions provisionals

- Ámbit territorial a cada Servei Territorial/Consorci:

* el día 24 de juliol, a les 10.00 hores.

- Acte a la seu del Departament:

* el dia 25 de juliol, a les 13.00 hores.

Barcelona, a 23 de juliol de 2014
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