Preadjudicació múltiple
El Departament d’Ensenyament implementa un nou sistema per al procés d’adjudicació de
substitucions i vacants, amb l’objectiu d’agilitzar la cobertura de llocs dintre de la borsa de
personal laboral.
Amb l’anterior sistema es creava una petició (substitució o vacant) des del Departament i a
les 8 hores del dia següent s’adjudicava al primer candidat disponible.
Amb el nou sistema la petició, en lloc d’adjudicar-se directament a un candidat, es
preadjudica a un determinat nombre de persones inscrites a la borsa que compleixin els
requisits i estiguin disponibles. Aquestes persones disposen de 24 hores per acceptar o
rebutjar la seva preadjudicació. Després d’aquest termini, es fa l’adjudicació definitiva
seguint els criteris de disponibilitat i ordre. A partir d’aquí, l’adjudicació seguirà el curs
habitual (redacció de contracte, signatura...).
Si el candidat amb la millor posició a la llista no té més preadjudicacions, i l’accepta, passa a
estar directament adjudicat sense haver d’esperar el procés automàtic d’adjudicació
definitiva del dia següent.

1. Consulta de les preadjudicacions al web de l’aspirant
Els candidats preadjudicats reben una comunicació mitjançant el web de l’aspirant. Tal com
es feia en l’anterior sistema, també poden rebre un avís de cortesia pel mitjà de comunicació
escollit en la sol·licitud (SMS i/o correu electrònic).

Per consultar la preadjudicació i acceptar-la o rebutjar-la, el candidat ha d’accedir a Les
meves sol·licituds i fer clic a la pestanya Comunicacions de la sol·licitud pertinent (sol·licitud
preadjudicada).

Via Augusta, 202-226
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ensenyament.gencat.cat
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Si el candidat clica sobre la lupa que hi ha a la dreta del comunicat de la preadjudicació, pot
consultar el detall i el número d’ordre de la seva sol·licitud en la preadjudicació assignada, i
pot acceptar o rebutjar la sol·licitud.
Primer sempre es preadjudiquen les vacants i posteriorment les substitucions.

Si el candidat ha estat preadjudicat en diverses peticions (substitucions o vacants) en una
mateixa categoria, veurà del detall de cadascuna de les preadjudicacions que té pendents
d’acceptar o de rebutjar.
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Si s’accepta la proposta o propostes de contractació es mostra el missatge següent:

Si accepta definitivament la preadjudicació o preadjudicacions (prement el botó “D’acord”),
es mostra el següent avís a la part superior de la preadjudicació:

Si es rebutja la proposta o propostes de contractació es mostra el missatge següent:
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Si es vol rebutjar definitivament les propostes, cal prémer el botó “D’acord” i es mostrarà
aquest avís a la part superior de la preadjudicació.

2. Consulta de l’adjudicació definitiva al web de l’aspirant
Quan s’adjudiqui definitivament una substitució o vacant a un candidat, aquest rep la
comunicació des del web de l’aspirant i addicionalment una altra des del canal de
comunicació que va escollir en la seva sol·licitud (SMS i/o correu electrònic).
Accedint a l’apartat Les meves sol·licituds i clicant a la pestanya Comunicats de la sol·licitud
pertinent (sol·licitud adjudicada), l’aspirant pot consultar la confirmació l’adjudicació.

Accedint a la icona de la lupa pot consultar el detall de l’adjudicació.
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Si el candidat no ha acceptat la preadjudicació dintre del període, en el comunicat de la seva
sol·licitud (accedint a la icona de la lupa) veurà l’avís següent:

Quan s’ha fet l’adjudicació a un candidat, si aquesta es cancel·la (per exemple, perquè el
candidat adjudicat no es presenta al lloc de feina), el sistema automàticament busca el
següent preadjudicat disponible que hagi acceptat la preadjudicació, i se li adjudicarà la
petició sense haver de tornar a ser preadjudicada de nou. Si no es troba cap persona
preadjudicada disponible, que hagi acceptat la preadjudicació, es tornarà a fer la
preadjudicació de la petició.
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