
DOCUMENT  1

FORMACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA BORSA DE RECOL·LOCACIÓ DE CENTRES
PRIVATS CONCERTATS

(Constituïda  basant-se  en  l'Addenda,  de  28  de  juliol  de  2016,  al  Document sobre  la
implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana)

1.-INCORPORACIÓ A LA BORSA DE RECOL·LOCACIÓ

PERSONAL DOCENT

S'iniciarà, amb la sol·licitud prèvia del treballador davant de la Conselleria' d'Educació,
Investigació,  Cultura  i  Esport,   com  a  professor  afectat  que  figura  en  la  nòmina  de
pagament delegat, per amortització del lloc de treball o reducció en un 20% o més de la
seua dedicació, com a conseqüència de la reducció del nombre d'unitats o de l'extinció del
concert en el seu centre, sempre que prestaren els seus serveis amb un contracte laboral.
O en aquells casos no contemplats específicament en el punt 1 de l'Addenda de 28 de
juliol de 2016 que valore la comissió de seguiment.

En el  cas que en la seua sol·licitud expresse acollir-se al  punt 3.3.3  de l'esmentada
Addenda, és a dir, incorporació a la borsa d'interins de l'ensenyança pública, el Servici de
Centres  Privats  Concertats  i  Centres  Privats  remetrà  la  dita  sol·licitud  al  Servici  de
Selecció i Provisió de Personal Docent per al seu coneixement i posterior baremació.

CENTRES

Es procedirà a confeccionar una relació de centres.
La inscripció en esta relació tindrà les condicions següents:

a) Centres que han tingut una modificació de les seues unitats de concert respecte al
curs anterior i això comporte l'amortització de llocs de treball o reduccions horàries
en un 20% o superior. Aquests centres hauran d'acollir-se al punt 3.2 i al 3.3 de
l'Addenda de 28 de juliol de 2016.

b) Centres que no tenint una reducció d'unitats de concert respecte al curs anterior, o
tenint un augment d'unitats de concert s'acullen als punts 3.3.1 i 3.3.2 

En el supòsit de centres acollits al punt 3.3.2 la seua sol·licitud serà dirigida a la DG de
Centres i Personal Docent i, una vegada valorada, es remetrà a la DG Política Educativa
perquè, en el cas que es complisquen les condicions necessàries, done el seu vistiplau
perquè el centre puga contractar professors/as de la borsa de recol·locació.

2.-CONFECCIÓ DE LA BORSA 

La  relació  de  professorat  afectat  es  confeccionarà  tenint  en  compte  les  condicions
següents:



a) Serà necessària la sol·licitud de la incorporació a la relació en el termini que es
determine i  per  mitjà d'un escrit  que incloga el  text  arreplegat  en l'addenda de
28/07/2016, punt 3.1. segon paràgraf. 
El  treballador  accepta  la  publicitat  de  les  seues  dades  personals,  laborals  i
acadèmics  només  als  efectes  del  seu  recol·locació  i  amb  relació  a  les  parts
interessades en la seua gestió (sindicats, centres d'ensenyança privats concertats i
associacions empresarials)

b) La borsa estarà constituïda pel personal docent en pagament delegat que reunisca
les condicions arreplegades en el  punt 1 de l'Addenda 2016.

3.- FUNCIONAMENT DE LA BORSA

El professorat que s'aculla al punt 3.2. de l'esmentada addenda (recol·locació en el propi
centre)  es  recol·locarà  en  qualsevol  dels  supòsits  arreplegats  en  aquest  punt.  Esta
recol·locació  serà  comunicada  a  la  comissió  de  seguiment  del  Document  sobre  la
implantació de la reforma educativa en els centres concertats de la Comunitat Valenciana
El professorat que s'aculla als  punts  3.3.1 i 3.3.2 (recol·locació en un altre centre) serà
ordenat segons els serveis prestats com a personal docent en centres sostinguts amb
fons públics.
Quan un centre sol·licite professorat de la borsa, la Conselleria d'Educació Investigació
Cultura i Esport ho comunicarà a tots els professors de la borsa de recol·locació.
S'obrirà  un  termini  perquè  els  professors  interessats  presenten  el  currículum  en  els
centres que desitgen. Els centres comunicaran a l'Administració, a través de la comissió
de  seguiment,  el  candidat  preseleccionat  a  fi  que  la  comissió  done  el  vistiplau  a  la
contractació.


