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PROCEDIMENT DELS NOMENAMENTS TELEMÀTICS 

(SSTT Baix Llobregat-Anoia) 
 

Aquest és el procediment que es desprèn del DOGC núm. 5325 - 24/02/2009 
 

 
El SS.TT. determina en cada adjudicació quines especialitats s'aniran cobrint primer 
i quines després (en el cas dels candidats de secundària que tenen activada la 
casella de disponibilitat a primària el SS.TT. decideix què prioritza) 
 
A) De la primera especialitat prioritzada: Es dividiran les substitucions en tres blocs 
que s’adjudicaran en el següent ordre: 

1. Jornades senceres 
a) S'ordenaran les substitucions de més durada a menys 

b) Es seleccionen els candidats (un substitut/a i un reserva) que tinguin 
demanada aquesta especialitat ordenats/des primer el personal 
interí/substitut acollit a les garanties de continuïtat (pacte estabilitat) (i 
dintre d'aquests/es per número d'ordre) i després la resta de candidats/es (i 
dintre d'aquests/es per número d'ordre) 

c) Del primer candidat es mirarà el seu municipi elegit com a prioritari en 
l'àmbit territorial a). 

d) Seguint l'ordre de les substitucions si hi ha alguna coincidència entre el 
municipi demanat i el d'alguna substitució se li adjudica. Si no continua amb 
el segon municipi demanat, etc... 

e) Si al primer candidat se li ha adjudicat alguna substitució: la substitució i 
el professor/a surten del procediment i es passa al següent candidat i es 
torna al punt c) del procediment. 

f) Si no hi ha cap municipi en el àmbit a) del primer candidat que coincideixi 
amb les substitucions es passa al següent candidat i es torna al punt c) del 
procediment. 

g) Si encara hi ha substitucions per assignar, i ja no hi ha candidats que 
tinguin coincidència amb els municipis de les substitucions i els que han 
determinat en l'àmbit territorial a), es passarà a veure la coincidència en la 
primera comarca determinada en l'àmbit territorial b) del primer candidat 
encara sense adjudicació, després de la segona comarca, etc... 

h) Un cop no queden substitucions per cobrir o no hi ha substituts/es 
disponibles es passa al següent bloc dins de l’especialitat. 



 

2. Mitges dedicacions 

3. Llocs de treball específics o centres de característiques especials 

Es seguirà el mateix procediment de la a) a la h) que les jornades senceres. 
Cal tenir en compte que les mitges dedicacions i els llocs de treball específics 
o centres de característiques especials seran assignades solament si el 
substitut/a ho té demanat expressament, però que si ho has demanat la seva 
renúncia significa l’exclusió de la llista. 

B) Un cop acabada la primera especialitat es passarà a la següent especialitat. 

C) Un cop realitzat el procés de selecció per a totes les especialitats dels 
substituts/es es seleccionaran, amb el mateix procediment, els candidats reserves. 

D) Es publicarà a la pàgina web dels SSTT el resultat i “sempre que sigui possible” 
substitut i reserva rebran notificació a través de SMS i correu electrònic (amb les 
dades que consten al registre informàtic) 

E) Les persones candidates hauran de: 

a. Accedir, dins la franja horària establerta pels SSTT, a la pàgina web 
dels SSTT 

b. Identificar-se 
c. Consultar les dades del lloc 
d. Acceptar o refusar l’adjudicació 
e. En cas que l’accepti imprimir la credencial 
f. En cas que no l’accepti, “llevat que al�legui i justifiqui un dels motius 

previstos”, serà exclòs de la borsa. 
 
F) Quan el substitut/a rep la comunicació del cessament per incorporació del titular 
haurà d’entrar a la pàgina web dels SSTT i comunicar la seva DISPONIBILITAT 
 
G) Igualment haurà de presentar la credencial, signada pel director, al SSTT. 


