
Barcelona, 15 de març de 2021 

 

 

A L’ATENCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL DE PROFESSORAT, SR. IGNASI GARCÍA-
PLATA, DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. 

 

Na/en …………………………………………………………………………   amb DNI………………………………..,   
professor del cos de secundària, funcionari de carrera amb plaça definitiva al centre 

………………………………………………………………………………………………………………….. em dirigeixo a 
vostè amb relació a la greu incidència en les adjudicacions provisionals del concurs de trasllats 
corresponent als cossos docents d'ensenyaments secundaris d’enguany. 

Exposo: 

1. Que he participat en el concurs de trasllats convocat en base a la Resolució 
EDU/2669/2020, de 26 d'octubre  (DOGC núm. 8261, de 2.11.2020) 

2. Que el passat 4 de març de 2021 s’ha publicat el llistat amb l'adjudicació provisional 
dels participants dels cossos d'ensenyaments secundaris i de la Inspecció d'Educació 
a la convocatòria citada anteriorment 

3. Que sóc un dels centenars de persones directament afectades pel problema 
informàtic relacionat amb la llista d'adjudicació provisional publicada el passat 4 
de març d'enguany. Aquesta incidència ha estat general, afectant tot el 

professorat que concursa des de Catalunya a places del País Valencià. L’error ha 
estat reconegut per la pròpia Administració (9 de març, 6è dia de la publicació del 

llistat). 
4. Que la solució que planteja el Departament davant aquest error, és a dir, que es 

presentin al·legacions fins al dia 18 de març i esperar a la resolució definitiva, no 

és correcta, doncs un cop publicada la resolució definitiva no és possible presentar 
ni una reclamació ni el desistiment, i per tant, s'estaria obligant a les persones 

afectades a formular un recurs administratiu i/o contenciós administratiu, amb el 
cost econòmic que aquesta darrera via suposaria. 

5. Que delegats de CCOO Educació han presentat queixa al Síndic de Greuges, en 

relació a aquesta incidència. Així mateix, moltes persones afectades hem 
presentat queixa en el mateix sentit, afegint-nos també a la presentada per 

CCOO. 
6. Que arran d’aquestes queixes, el Síndic de Greuges ha fet les següents demandes 

i peticions dirigides a aquest Departament d'Educació, comunicades a CCOO 

Educació com promotora de la Queixa: 
 

• Que la solució plantejada pel Departament el passat 9 de març “no sembla 
la més encertada”. 

• Que “la solució a la qüestió formulada per les persones interessades 
passa perquè, de forma coordinada amb la resta d'administracions 
educatives implicades i el Ministerio de Educación, s'acordi la 

suspensió del procediment i la seva retroacció al moment en què, 
tot esmenant l'error informàtic detectat per l'Administració, es 

publiquin novament les llistes provisionals i s'atorgui als 
participants un termini igual a l'establert a les bases de la 
convocatòria, per tal que si és del seu interès puguin formular les 

reclamacions o efectuar les renúncies que tinguin per convenient.” 
• Que demana “amb la major celeritat us interesseu per aquest 

assumpte i doneu les ordres oportunes per tal de salvaguardar els 
drets de les persones interessades participants en el concurs de 



trasllats d'àmbit estatal, de manera que el procediment per a la 

provisió dels llocs de treball vacants objecte de la convocatòria es 
dugui a terme garantint l'efectiva concurrència dels docents 

afectats i els principis d'igualtat i d'intercomunicabilitat entre els 
respectius sistemes educatius en el marc comú bàsic de la funció 
pública docent, d'acord amb allò que disposa la Llei 12/2009, de 10 

de juliol de Catalunya.” 

Demano: 

1. El compliment estricte i immediat de les demandes que el Síndic de 
Greuges fa a les persones responsables del Departament d’Educació, i 
que coincideixen amb les que des del primer dia (4 de març) estem fent. 

2. Doneu les ordres oportunes per tal de salvaguardar els drets de les persones 
participants en el concurs de trasllats d'àmbit estatal. 

3. Garantir l'efectiva concurrència dels docents afectats i els principis 
d'igualtat i d'intercomunicabilitat entre els respectius sistemes educatius en 
el marc comú bàsic de la funció pública docent, d'acord amb allò que disposa la 

Llei 12/2009, de 10 de juliol de Catalunya. 
4. Doneu resposta immediata a la petició urgent de la convocatòria de la 

Mesa sectorial que CCOO Educació va sol·licitar formalment el passat 11 de 
març, i la convoqueu amb caràcter d’urgència per tractar aquest tema i acordar 
la solució que plantegen, i que el mateix Síndic de Greuges demana. 

5. Que s’actuï amb celeritat, ja que les persones afectades no podem assumir el 
cost emocional ni les incerteses futures derivades només d’una actuació 

irresponsable de l'Administració. Hi ha temps per implementar la solució 
proposada. 
 


