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NORMATIVA
Les adjudicacions telemàtiques tenen el fona-
ment legal en la resolució de.......... de........... de
2009 de la Direcció General de Personal de la
Conselleria d'Educació per la qual es convoca
procediment d'adjudicació de destinacions amb
caràcter provisional, en pràctiques i interí, en el
cos de mestres per al curs 2009/2010.

QUI ESTÀ OBLIGAT A PARTICIPAR-HI?
El mateix professorat del cos de mestres que
hauria d’haver estat convocat als actes d’adjudi-
cació presencials del Palau de Congressos, és a
dir, el professorat provisional (sense destinació
definitiva) i opositor de 2008, el professorat que
obtinga plaça en l’oposició 2009 i el professorat
interí que siga convocat per la conselleria.

COM SABRÉ SI HE DE PARTICIPAR-HI?
Abans del dia 6 de juliol, l’administració publicarà
una llista que ha d’arreplegar: 
n el professorat provisional (sense destinació de-
finitiva) segons l’ordre d’adjudicació,
n les habilitacions que té cada persona d’aquesta
llista.
Abans del 27 de juliol, l’administració publicarà
altres llistes que han d’arreplegar:
n el professorat que ha superat i obtingut plaça
en l’oposició de 2009 (professorat en pràctiques)
en cada especialitat convocada, ordenada segons
la nota obtinguda en el procés selectiu,
n el nombre de professorat interí convocat a
l’acte d’adjudicació, que prèviament ja coneixerà
les habilitacions que té cadascú i estarà  ordenat
segons la llista corresponent.
Contra la publicació de cada llista s’establiran els
corresponents períodes de reclamació.

QUÈ HE DE FER PER A PARTICIPAR-HI?
El professorat convocat haurà de formalitzar te-
lemàticament una instància que haurà de trami-
tar a través de la pàgina web de la Conselleria
d'Educació http://www.edu.gva.es.
L’administració ha de facilitar un ordinador i

una clau d’accés al sistema per poder emplenar
la instància telemàtica, tot i que, –segons la con-
selleria– es podrà emplenar la instància des de
qualsevol ordinador que tinga accés a Internet.
Els ordinadors de l’administració estaran ubicats
en els CEFIRE (centres de formació del professo-
rat).
La clau d’accés ens l’ha de facilitar l’adminis-

tració, que, a més, posarà un telèfon d’atenció

per resoldre els possibles dubtes.
La instància telemàtica serà la petició de va-

cants, segons la prelació ordenada per cada per-
sona, tot atenent les opcions de centre, localitat,
subàrea, àrea o província i les habilitacions que
es posseïsquen.

QUINS SERAN ELS TERMINIS DE PRESENTACIÓ
D‘INSTÀNCIES?
Professorat provisional (sense destinació defini-
tiva) els dies 6, 7, 8 i 9 de juliol.
Professorat que obtinga plaça en l’oposició 2009
i el professorat interí, els dies 27, 28, 29 i 30 de
juliol.

QUÈ PASSA SI NO EMPLENE BÉ LA INSTÀNCIA O
NO HI PARTICIPE?
Mentre estiga obert el termini de presentació
d’instàncies per a cada col·lectiu, es podran pre-
sentar tantes instàncies com vulguem, tot tenint
en compte sempre que la darrera instància que
presentem anul·larà l’anterior.
Al professorat provisional i al professorat que

obtinga plaça en l’oposició 2009  l’administració li
pot adjudicar una vacant d’ofici.
Al professorat Interí  l’administració el pot ex-

cloure de la borsa.
Omissions i errors en la sol·licitud
Qualsevol dada omesa o consignada errònia-
ment, no podrà ser invocada a l’efecte de futures
reclamacions.

QUAN ES FA EFECTIVA LA MEUA PETICIÓ?
Segons l’administració, el programa informàtic
permet anar emplenant les peticions sense fer
efectiva la instància de participació i podrem fer-
la efectiva quan pensem que ja està correcta i
completa, sempre que estiguen oberts els termi-
nis de participació per a cada col·lectiu.

COM ES TRIEN LES VACANTS I QUÈ ES DEMANA
EN LA INSTÀNCIA?
A l’hora de triar no coneixerem les vacants. Les
opcions per triar són a centre, localitat, subàrea,
àrea o província i a les habilitacions que es pos-
seïsquen. A més, podrem establir en cada cas si
volem o no vacants itinerants i/o compartides.
La instància és l’ordre des d’1 fins a 300 peti-

cions tot combinant les opcions per triar.
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COM S'ADJUDICARÀ LA DESTINACIÓ EN
LOCALITAT, SUBÀREA, ÀREA I PROVÍNCIA?
Si optem per barrejar aquestes opcions amb la
tria prioritzada de centre a centre, s'adjudicarà el
primer centre educatiu amb vacant en el mateix
ordre en què apareguen anunciats en la convoca-
tòria.

QUINA SERÀ LA PREFERÈNCIA DE PROVÍNCIES?
El professorat provisional i el professorat que ha
obtingut plaça en l’oposició 2009 haurà d'ordenar
els codis de les províncies. 
El professorat interí no està obligat a emplenar

els codis provincials, però si s'absté i no obté
plaça serà exclòs de la borsa de treball.
El professorat interí que té dret a restricció

provincial (borses anteriors a 1997), només podrà
emplenar vacants de la província o províncies que
tinga activades.

COM I QUAN SABRÉ LA MEUA DESTINACIÓ PER
AL CURS 2009-2010?
La Direcció General de Personal farà pública, en
els taulers d'anuncis de les direccions territorials
d'Educació i al seu web oficial, una relació provi-
sional de participants que han obtingut destina-
ció. Contra aquesta llista s’obrirà un termini de 2
dies hàbils per a reclamacions. Acabat aquest
termini, en publicarà la resolució definitiva. 
La presa de possessió de la nova destinació,

tindrà lloc a efectes administratius l’1 de setem-
bre de 2009, als centres educatius objecte de
l'adjudicació. El cessament serà efectiu l'últim
dia del mes d'agost del 2010.

QUAN ES FARAN PÚBLIQUES LES VACANTS QUE
S’ADJUDICARAN?
Abans de resoldre les resolucions provisional i
definitiva del procediment.

QUINA SERÀ LA PRIORITAT D'ADJUDICACIÓ?
L’adjudicació es farà segons l'ordre en què es re-
lacionen els grups de professorat que participa
en aquest procediment i, dins de cada grup, se-
gons l’ordre de les llistes. És a dir, en primer lloc,
el professorat provisional, en segon lloc, el pro-
fessorat que ha obtingut plaça en l’oposició 2009,
i per últim, el professorat interí.

PODRÉ OBTINDRE UN REBUT DE LES MEUES
PETICIONS I DE LA VACANT ADJUDICADA?
Sí; una vegada que haja enviat la instància tele-
màtica, es generarà un fitxer en format PDF que
em podré imprimir per tindre còpia escrita de les
meues peticions.
Quan se’n publique la resolució definitiva,

podré imprimir-me la credencial de l’adjudicació.

A ON I A QUI ADRECE UNA POSSIBLE
RECLAMACIÓ?
Les reclamacions s’ha d’adreçar a la Direcció Ge-
neral de Personal, i si volem que siguen efecti-
ves, recomanem que es presenten en el registre
de la Conselleria.

I SI NO HE OBTINGUT CAP PLAÇA?
El professorat interí que, tot i haver-hi participat,
no haja obtingut cap plaça, serà adscrit en funció
d'unes quotes que s'establisquen a una província
de la seua elecció o romandran en la borsa de
treball fins que siga convocat per a fer substitu-
cions en un servei territorial.

PUC RENUNCIAR A UNA VACANT ADJUDICADA?
Només es podrà renunciar, per tot el curs, a una
vacant adjudicada si es té dret a demanar exce-
dència per cura de fills o per beca d’estudis.
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PROFESSORAT PROVISIONAL I PROFESSORAT OPOSICIÓ 2008

LOCALITAT LLOC ADREÇA DIA HORA
Alacant  Seu del Sindicat Glorieta Poeta Vte Mogica, 5 -12 dijous 2 de juliol 11,30
Alcoi  Seu del Sindicat Oliver, 1-5é dreta dijous 2 de juliol 11,30
Elx  Seu del Sindicat Maximilià Thous, 121 dijous 2 de juliol 11,30
Castelló Seu del Sindicat Marqués de Valverde, 8 divendres 3 de juliol 11,30
Benicarló Seu del Sindicat Plaça de l'Ajuntament, 3 dijous 2 de juliol 11,30
València Seu del Sindicat Juan de Mena, 18-baix dijous 2 de juliol 11,30
Alzira  Seu del Sindicat Luis Suñer, 28-16 dijous 2 de juliol 11,30
Gandia Seu del Sindicat Sant Pasqual, 13, 1ª, dta dijous 2 de juliol 11,30
Xàtiva Seu del Sindicat Portal del Lleó núm. 8, 2n-A dijous 2 de juliol 11,30

PROFESSORAT QUE HA OBTINGUT PLAÇA OPOSICIÓ 2009 I PROFESSORAT INTERÍ

LOCALITAT LLOC ADREÇA DIA HORA
Alacant  Seu del Sindicat Glorieta Poeta Vte Mogica, 5 -12 dijous 23 de juliol 11,30
Alcoi  Seu del Sindicat Oliver, 1-5é dreta dijous 23 de juliol 11,30
Elx  Seu del Sindicat Maximilià Thous, 121 dijous 23 de juliol 11,30
Castelló Seu del Sindicat Marqués de Valverde, 8 dimecres 22 de juliol 11,30
Benicarló Seu del Sindicat Plaça de l'Ajuntament, 3 dijous 23 de juliol 11,30
València Seu del Sindicat Juan de Mena, 18-baix dijous 23 de juliol 11,30
Alzira  Seu del Sindicat Luis Suñer, 28-16 dimecres 22 de juliol 11,30
Gandia Seu del Sindicat Sant Pasqual, 13, 1ª, dta dijous 23 de juliol 11,30
Xàtiva Seu del Sindicat Portal del Lleó núm. 8, 2n-A dijous 23 de juliol 11,30

primera
Aquesta guia està elaborada basant-se en un esborrany de re-
solució de la Conselleria d’Educació i en les informacions que
l’administració ha donat en les meses de negociació. Aquesta
resolució s’ha de publicar en el DOCV. Per tant, pot sofrir varia-
cions i modificacions –que anirem incorporant-hi–, que faran
que la guia estiga contínuament viva i actualitzada.

SEGONA
STEPV no ha donat suport al nou sistema d’adjudicacions tele-
màtiques i no es fa responsable del resultat final del procés.

TERCERA
STEPV afirma que és impossible, no sols per a l’administració i
sinó per als sindicats que donen suport al sistema telemàtic,
veure-hi millores i bondats i qualificar-lo de garantista i de
modern, perquè en realitat és un sistema regressiu que empit-
jora clarament el sistema presencial.
El sistema telemàtic imposat suposa fer passos arrere en la

publicitat i transparència del procés i en les garanties i condi-
cions laborals del professorat. A més, no assegura el cobri-
ment de totes les vacants en els centres a partir del dia 1 de
setembre.
Pel que fa a la publicitat i transparència, amb el sistema te-

lemàtic,
� es triarà sense conéixer prèviament les vacants,

� el professorat i els sindicats no podran controlar el procés,
ni prèviament, ni en el moment de triar, 
� només se sabran les destinacions al final de procés (cap a la
mitjan agost), i tot i que s’estableixen dos dies de reclama-
cions, l’administració ja ha avançat que serà difícil atendre-les
totes per la dispersió dels registres en què es poden presentar
les instàncies i que l’adjudicació provisional serà pràcticament
la mateixa que la definitiva.
Pel que fa a les garanties i condicions laborals del professo-

rat, el sistema telemàtic,
� no obliga a tindre firma digital, de manera que pot donar-se
el cas que altres persones puguen accedir al sistema per su-
plantar identitats,
� no es podran escollir places a temps parcial, ja que es re-
servaran per al setembre (la qual cosa vulnera l'acord d'inte-
rins de 1993, vigent encara).
� es retallen les possibilitats d'elecció, ja que fins que no es
publique l’adjudicació definitiva, no es coneixeran les caracte-
rístiques de les vacants adjudicades,
� el professorat interí quedarà exclòs de la borsa de treball si
no demana totes les places de la seua restricció provincial
(una, dues o les tres províncies).
� no s’adjudicaran les renúncies de les persones que demanen
excedència per cura de fills o per qualsevol tipus de permís, i
aquestes vacants quedaran per a setembre.
A més, i per tot açò, els centres començaran el curs sense

tindre assegurat el cobriment de totes les vacants, cosa que di-
ficultarà l’inici de curs.

OBSERVACIONS
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