
 

ANNEX III / ANEXO III 

 

  

DIRECCIÓ TERRITORIAL D’EDUCACIÓ: 
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE EDUCACIÓN:  

 

A. PROPOSTA DE REDISTRIBUCIÓ DE LLOCS / PROPUESTA DE REDISTRIBUCIÓN DE PUESTOS 

 Situació actual / Situación actual Proposta / Propuesta 
Núm. lloc / 
N.º puesto 

Adscripció orgànica (codi i centre) /  
Adscripción orgánica (código y centro) 

Adscripció funcional (codis i centres) /  
Adscripción funcional (códigos y centros) 

Adscripció orgànica (codi i centre) /  
Adscripción orgánica (código y centro) 

Adscripció funcional (codis i centre) /  
Adscripción funcional (códigos y centro) NIA 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 Situació actual / Situación actual Proposta / Propuesta 
Núm. lloc / 
N.º puesto 

Adscripció orgànica (codi i centre) /  
Adscripción orgánica (código y centro) 

Adscripció funcional (codis i centres) /  
Adscripción funcional (códigos y centros) 

Adscripció orgànica (codi i centre) /  
Adscripción orgánica (código y centro) 

Adscripció funcional (codis i centre) /  
Adscripción funcional (códigos y centro) NIA 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 



 

B. PROPOSTA PRIORITZADA DE CREACIÓ I AMPLIACIÓ DE LLOCS / PROPUESTA PRIORIZADA DE CREACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PUESTOS 

Núm. 
/ N.º 

Proposta / 
Propuesta 

Núm. lloc / 
N.º puesto 

Adscripció orgànica (codi i centre) /  
Adscripción orgánica (código y centro) 

Adscripció funcional (codi i centre) /  
Adscripción funcional (código y centro) NIA Motiu /  

Motivo 

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

6 
      

7 
      

8 
      

9 
      

10 
      

11 
      

12 
      

13 
      

14 
      

15 
      



Núm. 
/ N.º 

Proposta / 
Propuesta 

Núm. lloc / 
N.º puesto 

Adscripció orgànica (codi i centre) /  
Adscripción orgánica (código y centro) 

Adscripció funcional (codi i centre) /  
Adscripción funcional (código y centro) NIA Motiu /  

Motivo 

16 
      

17 
      

18 
      

19 
      

20 
      

21 
      

22 
      

23 
      

24 
      

25 
      

 

 de /d’ 
de  de  

 

Signat, / Firmado,  Vistiplau / V.ºB.º, 
   

   
   

 


	Núm lloc  N puestoRow1: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow1: 
	Adscripció funcional codis i centres  Adscripción funcional códigos y centrosRow1: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow1_2: 
	Adscripció funcional codis i centre  Adscripción funcional códigos y centroRow1: 
	NIARow1: 
	Núm lloc  N puestoRow2: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow2: 
	Adscripció funcional codis i centres  Adscripción funcional códigos y centrosRow2: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow2_2: 
	Adscripció funcional codis i centre  Adscripción funcional códigos y centroRow2: 
	NIARow2: 
	Núm lloc  N puestoRow3: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow3: 
	Adscripció funcional codis i centres  Adscripción funcional códigos y centrosRow3: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow3_2: 
	Adscripció funcional codis i centre  Adscripción funcional códigos y centroRow3: 
	NIARow3: 
	Núm lloc  N puestoRow4: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow4: 
	Adscripció funcional codis i centres  Adscripción funcional códigos y centrosRow4: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow4_2: 
	Adscripció funcional codis i centre  Adscripción funcional códigos y centroRow4: 
	NIARow4: 
	Núm lloc  N puestoRow5: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow5: 
	Adscripció funcional codis i centres  Adscripción funcional códigos y centrosRow5: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow5_2: 
	Adscripció funcional codis i centre  Adscripción funcional códigos y centroRow5: 
	NIARow5: 
	Núm lloc  N puestoRow6: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow6: 
	Adscripció funcional codis i centres  Adscripción funcional códigos y centrosRow6: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow6_2: 
	Adscripció funcional codis i centre  Adscripción funcional códigos y centroRow6: 
	NIARow6: 
	Núm lloc  N puestoRow7: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow7: 
	Adscripció funcional codis i centres  Adscripción funcional códigos y centrosRow7: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow7_2: 
	Adscripció funcional codis i centre  Adscripción funcional códigos y centroRow7: 
	NIARow7: 
	Núm lloc  N puestoRow8: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow8: 
	Adscripció funcional codis i centres  Adscripción funcional códigos y centrosRow8: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow8_2: 
	Adscripció funcional codis i centre  Adscripción funcional códigos y centroRow8: 
	NIARow8: 
	Núm lloc  N puestoRow9: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow9: 
	Adscripció funcional codis i centres  Adscripción funcional códigos y centrosRow9: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow9_2: 
	Adscripció funcional codis i centre  Adscripción funcional códigos y centroRow9: 
	NIARow9: 
	Núm lloc  N puestoRow10: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow10: 
	Adscripció funcional codis i centres  Adscripción funcional códigos y centrosRow10: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow10_2: 
	Adscripció funcional codis i centre  Adscripción funcional códigos y centroRow10: 
	NIARow10: 
	Núm lloc  N puestoRow11: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow11: 
	Adscripció funcional codis i centres  Adscripción funcional códigos y centrosRow11: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow11_2: 
	Adscripció funcional codis i centre  Adscripción funcional códigos y centroRow11: 
	NIARow11: 
	Núm lloc  N puestoRow1_2: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow1_3: 
	Adscripció funcional codis i centres  Adscripción funcional códigos y centrosRow1_2: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow1_4: 
	Adscripció funcional codis i centre  Adscripción funcional códigos y centroRow1_2: 
	NIARow1_2: 
	Núm lloc  N puestoRow2_2: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow2_3: 
	Adscripció funcional codis i centres  Adscripción funcional códigos y centrosRow2_2: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow2_4: 
	Adscripció funcional codis i centre  Adscripción funcional códigos y centroRow2_2: 
	NIARow2_2: 
	Núm lloc  N puestoRow3_2: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow3_3: 
	Adscripció funcional codis i centres  Adscripción funcional códigos y centrosRow3_2: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow3_4: 
	Adscripció funcional codis i centre  Adscripción funcional códigos y centroRow3_2: 
	NIARow3_2: 
	Núm lloc  N puestoRow4_2: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow4_3: 
	Adscripció funcional codis i centres  Adscripción funcional códigos y centrosRow4_2: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow4_4: 
	Adscripció funcional codis i centre  Adscripción funcional códigos y centroRow4_2: 
	NIARow4_2: 
	Núm lloc  N puestoRow5_2: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow5_3: 
	Adscripció funcional codis i centres  Adscripción funcional códigos y centrosRow5_2: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow5_4: 
	Adscripció funcional codis i centre  Adscripción funcional códigos y centroRow5_2: 
	NIARow5_2: 
	Núm lloc  N puestoRow6_2: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow6_3: 
	Adscripció funcional codis i centres  Adscripción funcional códigos y centrosRow6_2: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow6_4: 
	Adscripció funcional codis i centre  Adscripción funcional códigos y centroRow6_2: 
	NIARow6_2: 
	Núm lloc  N puestoRow7_2: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow7_3: 
	Adscripció funcional codis i centres  Adscripción funcional códigos y centrosRow7_2: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow7_4: 
	Adscripció funcional codis i centre  Adscripción funcional códigos y centroRow7_2: 
	NIARow7_2: 
	Núm lloc  N puestoRow8_2: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow8_3: 
	Adscripció funcional codis i centres  Adscripción funcional códigos y centrosRow8_2: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow8_4: 
	Adscripció funcional codis i centre  Adscripción funcional códigos y centroRow8_2: 
	NIARow8_2: 
	Núm lloc  N puestoRow9_2: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow9_3: 
	Adscripció funcional codis i centres  Adscripción funcional códigos y centrosRow9_2: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow9_4: 
	Adscripció funcional codis i centre  Adscripción funcional códigos y centroRow9_2: 
	NIARow9_2: 
	Núm lloc  N puestoRow10_2: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow10_3: 
	Adscripció funcional codis i centres  Adscripción funcional códigos y centrosRow10_2: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow10_4: 
	Adscripció funcional codis i centre  Adscripción funcional códigos y centroRow10_2: 
	NIARow10_2: 
	Núm lloc  N puestoRow11_2: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow11_3: 
	Adscripció funcional codis i centres  Adscripción funcional códigos y centrosRow11_2: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow11_4: 
	Adscripció funcional codis i centre  Adscripción funcional códigos y centroRow11_2: 
	NIARow11_2: 
	Núm lloc  N puestoRow12: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow12: 
	Adscripció funcional codis i centres  Adscripción funcional códigos y centrosRow12: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow12_2: 
	Adscripció funcional codis i centre  Adscripción funcional códigos y centroRow12: 
	NIARow12: 
	Núm lloc  N puestoRow13: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow13: 
	Adscripció funcional codis i centres  Adscripción funcional códigos y centrosRow13: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow13_2: 
	Adscripció funcional codis i centre  Adscripción funcional códigos y centroRow13: 
	NIARow13: 
	Núm lloc  N puestoRow14: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow14: 
	Adscripció funcional codis i centres  Adscripción funcional códigos y centrosRow14: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow14_2: 
	Adscripció funcional codis i centre  Adscripción funcional códigos y centroRow14: 
	NIARow14: 
	Núm lloc  N puestoRow15: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow15: 
	Adscripció funcional codis i centres  Adscripción funcional códigos y centrosRow15: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centroRow15_2: 
	Adscripció funcional codis i centre  Adscripción funcional códigos y centroRow15: 
	NIARow15: 
	Proposta  Propuesta1: 
	Núm lloc  N puesto1: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centro1: 
	Adscripció funcional codi i centre  Adscripción funcional código y centro1: 
	NIA1: 
	Motiu  Motivo1: 
	Proposta  Propuesta2: 
	Núm lloc  N puesto2: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centro2: 
	Adscripció funcional codi i centre  Adscripción funcional código y centro2: 
	NIA2: 
	Motiu  Motivo2: 
	Proposta  Propuesta3: 
	Núm lloc  N puesto3: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centro3: 
	Adscripció funcional codi i centre  Adscripción funcional código y centro3: 
	NIA3: 
	Motiu  Motivo3: 
	Proposta  Propuesta4: 
	Núm lloc  N puesto4: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centro4: 
	Adscripció funcional codi i centre  Adscripción funcional código y centro4: 
	NIA4: 
	Motiu  Motivo4: 
	Proposta  Propuesta5: 
	Núm lloc  N puesto5: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centro5: 
	Adscripció funcional codi i centre  Adscripción funcional código y centro5: 
	NIA5: 
	Motiu  Motivo5: 
	Proposta  Propuesta6: 
	Núm lloc  N puesto6: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centro6: 
	Adscripció funcional codi i centre  Adscripción funcional código y centro6: 
	NIA6: 
	Motiu  Motivo6: 
	Proposta  Propuesta7: 
	Núm lloc  N puesto7: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centro7: 
	Adscripció funcional codi i centre  Adscripción funcional código y centro7: 
	NIA7: 
	Motiu  Motivo7: 
	Proposta  Propuesta8: 
	Núm lloc  N puesto8: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centro8: 
	Adscripció funcional codi i centre  Adscripción funcional código y centro8: 
	NIA8: 
	Motiu  Motivo8: 
	Proposta  Propuesta9: 
	Núm lloc  N puesto9: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centro9: 
	Adscripció funcional codi i centre  Adscripción funcional código y centro9: 
	NIA9: 
	Motiu  Motivo9: 
	Proposta  Propuesta10: 
	Núm lloc  N puesto10: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centro10: 
	Adscripció funcional codi i centre  Adscripción funcional código y centro10: 
	NIA10: 
	Motiu  Motivo10: 
	Proposta  Propuesta11: 
	Núm lloc  N puesto11: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centro11: 
	Adscripció funcional codi i centre  Adscripción funcional código y centro11: 
	NIA11: 
	Motiu  Motivo11: 
	Proposta  Propuesta12: 
	Núm lloc  N puesto12: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centro12: 
	Adscripció funcional codi i centre  Adscripción funcional código y centro12: 
	NIA12: 
	Motiu  Motivo12: 
	Proposta  Propuesta13: 
	Núm lloc  N puesto13: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centro13: 
	Adscripció funcional codi i centre  Adscripción funcional código y centro13: 
	NIA13: 
	Motiu  Motivo13: 
	Proposta  Propuesta14: 
	Núm lloc  N puesto14: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centro14: 
	Adscripció funcional codi i centre  Adscripción funcional código y centro14: 
	NIA14: 
	Motiu  Motivo14: 
	Proposta  Propuesta15: 
	Núm lloc  N puesto15: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centro15: 
	Adscripció funcional codi i centre  Adscripción funcional código y centro15: 
	NIA15: 
	Motiu  Motivo15: 
	Proposta  Propuesta16: 
	Núm lloc  N puesto16: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centro16: 
	Adscripció funcional codi i centre  Adscripción funcional código y centro16: 
	NIA16: 
	Motiu  Motivo16: 
	Proposta  Propuesta17: 
	Núm lloc  N puesto17: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centro17: 
	Adscripció funcional codi i centre  Adscripción funcional código y centro17: 
	NIA17: 
	Motiu  Motivo17: 
	Proposta  Propuesta18: 
	Núm lloc  N puesto18: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centro18: 
	Adscripció funcional codi i centre  Adscripción funcional código y centro18: 
	NIA18: 
	Motiu  Motivo18: 
	Proposta  Propuesta19: 
	Núm lloc  N puesto19: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centro19: 
	Adscripció funcional codi i centre  Adscripción funcional código y centro19: 
	NIA19: 
	Motiu  Motivo19: 
	Proposta  Propuesta20: 
	Núm lloc  N puesto20: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centro20: 
	Adscripció funcional codi i centre  Adscripción funcional código y centro20: 
	NIA20: 
	Motiu  Motivo20: 
	Proposta  Propuesta21: 
	Núm lloc  N puesto21: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centro21: 
	Adscripció funcional codi i centre  Adscripción funcional código y centro21: 
	NIA21: 
	Motiu  Motivo21: 
	Proposta  Propuesta22: 
	Núm lloc  N puesto22: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centro22: 
	Adscripció funcional codi i centre  Adscripción funcional código y centro22: 
	NIA22: 
	Motiu  Motivo22: 
	Proposta  Propuesta23: 
	Núm lloc  N puesto23: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centro23: 
	Adscripció funcional codi i centre  Adscripción funcional código y centro23: 
	NIA23: 
	Motiu  Motivo23: 
	Proposta  Propuesta24: 
	Núm lloc  N puesto24: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centro24: 
	Adscripció funcional codi i centre  Adscripción funcional código y centro24: 
	NIA24: 
	Motiu  Motivo24: 
	Proposta  Propuesta25: 
	Núm lloc  N puesto25: 
	Adscripció orgànica codi i centre  Adscripción orgánica código y centro25: 
	Adscripció funcional codi i centre  Adscripción funcional código y centro25: 
	NIA25: 
	Motiu  Motivo25: 
	de d: 
	de: 
	direccio: 
	any: 
	firmante1: 
	firmante2: 


