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Resolució de 8 de juliol de 2021, per la qual, amb caràcter provisional, 
s’adjudiquen les destinacions al personal funcionar i de carrera, en 
pràctiques i interí dels cossos docents amb efectes  d’1 de setembre de 2021 
 
 
La Resolució EDU/1496/2021, de 17 de maig (DOGC núm. 8414, de 20 de maig 
de 2021) dicta les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals 
amb efectes d’1 de setembre de 2021 per al personal funcionari de carrera, en 
pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per 
modificació de les plantilles dels centres educatius públics. 
 
La base 13 de l’annex 1 d’aquesta Resolució estableix la publicació, durant el mes 
de juliol de 2021, de la resolució provisional de destinacions. 
 
En conseqüència,  
 
RESOLC 
 
1. Adjudicar, amb caràcter provisional, les destinacions amb efectes d’1 de 
setembre de 2021 al personal del cos de mestres i dels cossos de professorat 
d’ensenyaments secundaris que es relaciona tot seguit: 
 
Professorat funcionari de carrera afectat per la supressió de la seva destinació 
definitiva. 
Professorat funcionari de carrera sense destinació definitiva, amb destinació 
provisional o que ha sol·licitat el reingrés al servei actiu. 
Professorat funcionari de carrera amb destinació definitiva, que ha sol·licitat 
comissió de serveis. 
Professorat en pràctiques. 
Professorat interí i professorat de reforç-foment de l’ocupació (Fons Social 
Europeu) 
 
2. Adjudicar, amb caràcter provisional, d’acord amb les bases 3 i 4 de l’annex 1, 
les vacants corresponents a llocs ordinaris, llocs específics de perfil professional, 
llocs específics temporals i llocs de reforç de plantilla docent-foment de l’ocupació 
associats al Fons Social Europeu. 
 
3. D’acord amb la base 11 de l’annex 1, les destinacions que s’adjudiquen tenen 
efectes administratius des de l’1 de setembre de 2021, data de presa de 
possessió. La data de finalització és el 31 d’agost de 2022, excepte les 
destinacions adjudicades en la fase de proposta per exercir càrrecs directius, que 
tenen la durada del mandat del càrrec, i els supòsits que preveu la mateixa base 
respecte a la incorporació d’un funcionari. 
 
4. Els participants podran consultar les destinacions a la pàgina web del 
Departament d’Educació http://educacio.gencat.cat. Amb aquesta publicació, les 
persones interessades es donaran per notificades a tots els efectes. 
 
5. La publicació d'aquests llistats té com a única finalitat la de donar publicitat a les 
destinacions adjudicades d'acord amb la Resolució EDU/1496/2021, de 17 de 



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Direcció General de Professorat i 
Personal de Centres Públics 

maig. Les dades de caràcter personal objecte de publicació són les mínimes 
necessàries per a donar compliment a aquesta finalitat. 
 
Aquests llistats no constitueixen font d'accés públic i no poden ser reproduïts ni 
totalment ni parcial, ni transmesos ni registrats per cap sistema de recuperació de 
la informació, ni ser tractats informàticament sense el consentiment dels 
interessats. 
 
6. Establir el termini de 3 dies hàbils, a partir de la publicació d’aquesta Resolució, 
per presentar reclamacions contra les adjudicacions abans esmentades, durant els 
dies 9, 12 i 13 de juliol de 2021. Les reclamacions es formalitzaran de manera 
telemàtica amb el model publicat al web del Departament i s’han d’adreçar als 
Serveis Territorials del Departament d’Educació o al Consorci d’Educació de 
Barcelona, segons correspongui al centre de destinació del curs 2020-2021. 
 
Amb la publicació de la resolució de les adjudicacions definitives es consideraran 
contestades a tots els efectes les reclamacions presentades contra aquestes 
adjudicacions provisionals. 
 
7. Per a qualsevol aclariment en relació amb aquesta Resolució, caldrà que les 
persones interessades s’adrecin a les seccions de Gestió de Personal Docent dels 
Serveis Territorials del Departament d’Educació o al Consorci d’Educació de 
Barcelona, segons correspongui. 
 
 
Barcelona, 8 de juliol de 2021 
 
 
 
 
 
 
Enric Trens  Escudero 
Subdirector general de Plantilles, Provisió i Nòmines 
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