Cos de Mestres -2009
Guia adjudicacions suprimits i desplaçats
ð Acte d’adjudicació a Centre/Població. Característiques generals:
Són actes d’adjudicació presencials que es duen a terme simultàniament a les Direccions
Territorials d’Alacant, València i Castelló.
La tria de destinació és voluntària, però l’assistència a l’acte és recomanable.
Només l’adjudicació de plaça al propi Centre té caràcter definitiu, la resta és provisional per
un any. Les destinacions proveïdes procedixen de les resultes de l’adscripció a IES, jubilacions
puntuals i del concurs de trasllats que no s’han cobert.
Se disposa, paral·lelament, de 6 convocatòries en el Concurs General de Trasllats. exercint el
dret preferent a localitat per tal d’obtenir destinació definitiva.
Si sobren places de l’àmbit d’adjudicació a Centre, s’oferten a l’àmbit de població .

ð A CENTRE (Destinació amb caràcter definitiu).
Es pot participar amb totes les especialitats per les quals s’està habilitat.
La prioritat l’assenyala l’any de supressió i, en cas d’empat, l’antiguitat en el Centre.
Sols poden participar-hi els qui estaven adscrits a eixe Centre i han rebut una resolució de
supressió de lloc de treball.

ð A POBLACIÓ (Destinació amb caràcter provisional).
Es pot participar amb totes les especialitats per les quals s’està habilitat.
La prioritat l’assenyala l’any de supressió en eixa població i, en cas d’empat, els anys de
definitiu en la població.
Solament hi participen els suprimits en eixa població concreta.

ð Acte d’adjudicació de País. Característiques generals:
Es porta a cap en una data posterior a l’anterior adjudicació a la Conselleria d’Educació.
La participació en l’acte d’adjudicació presencial és obligatòria.
La destinació obtinguda per mitjà d’este acte d’adjudicació té caràcter provisional, per un curs
acadèmic.
La participació en el Concurs General de Trasllats té les mateixes característiques que en la
primera part del procediment.

ð A PAÍS (Destinació amb caràcter provisional).
S’hi participa amb les especialitats per les quals s’està habilitat.
L’ordre de prioritat l’assenyala l’antiguitat de la supressió.
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ð ACLARIMENTS SOBRE EL CONCURS GENERAL DE TRASLLATS
Els/les suprimits/suprimides tenen l’obligació de concursar-hi.
Si ho fan per la convocatòria 2, exerciran el dret preferent a localitat. Si no exerceixen el dret
preferent durant un CGT, l’hauran perdut per sempre.
En la convocatòria 2, concursaran a tots els centres educatius de la població, i amb totes les
habilitacions reconegudes per l’Administració, ordenades a criteri propi o, si no es fa així en el
primer cas, conforme s’ordenen en la convocatòria de Concurs en el DOCV.
En la convocatòria 3, la general, es poden seleccionar sols aquells llocs que interessen i sols
aquelles especialitats amb què s’hi vulga participar.
Quant a la puntuació corresponent a l’antiguitat en el Centre, s’acumularà, segons la
progressió indicada a l’apartat A), des del Centre de destinació immediatament anterior fins a
la destinació objecte de supressió, de manera ininterrompuda.
Després d’obtindre una nova destinació definitiva mitjançant el CGT no s’haurà consumit la
puntuació del barem corresponent a l’antiguitat en el Centre.

ð Instruccions a les DDTT sobre suprimits i desplaçats del Cos de Mestres
Resum de la circular de juliol de 2005 de la D.G. de Personal Docent a les DDTT de Cultura, Educació i
Esport d'Alacant, València i Castelló.
Determinació:
Suprimits: Primària i 1r cicle d'ESO. Ordre de 9-6-1998 (DOGV 26-6-1998)
Desplaçats: idem anterior, aplicació dels criteris de l'Ordre de 9-6-1998.
Ordre d'elecció:
De conformitat amb les ordres de 9-6-1998 (DOGV 26-6-1998) i 21-12-2004 (DOGV 29-12-2004) l'ordre
d'elecció als actes presencials són:
Any més antic de supressió o desplaçament.
Dintre del mateix any: - Antiguitat al centre. - Serveis efectius al Cos. - Any menys recent
d'ingrés. - Puntuació als processos selectius.
En aplicació de l'article 12 de l'Ordre de 9-6-1998, no hi haurà adscripció com a definitiu a llocs de 1r
Cicle d'ESO en col·legis.
De l'aplicació de la disposició sisena de l'Ordre de 21-12-2004 i articles 14 i 15 de l'Ordre de 9-6-1998,
tant suprimits com desplaçats tenen els següents drets de preferència.
Centre d'origen:
Suprimits: a qualsevol lloc vacant del centre.
Desplaçats: a qualsevol lloc vacant del centre de 1r Cicle d'ESO.
En cas que en el mateix centre existesquen suprimits i desplaçats la preferència s'exercirà segons
els criteris d'ordenació exposats anteriorment.
Zones d'origen:
Suprimits: a qualsevol lloc vacant de la zona.
Desplaçats: a qualsevol lloc vacant del primer cicle d'ESO.
En cas que en la mateixa zona existesquen suprimits i desplaçats la preferència s'exercirà segons
els criteris d'ordenació exposats anteriorment.
2

