
 
 

URGENT I IMPORTANT 

NOVETATS I CANVIS DE CRITERI RESPECTE NOVETATS I CANVIS DE CRITERI RESPECTE NOVETATS I CANVIS DE CRITERI RESPECTE NOVETATS I CANVIS DE CRITERI RESPECTE     

AL CONCURS DE TRASLLATAL CONCURS DE TRASLLATAL CONCURS DE TRASLLATAL CONCURS DE TRASLLATSSSS    

Davant les informacions confuses i contradictòries en alguns punts del concurs de trasllats, 
STEPV s’ha reunit amb la Direcció General de Personal per aclarir els aspectes següents: 
 
1.1.1.1.---- El professorat que va concursar l’any passat ha de presentar TOTA la documentació novament El professorat que va concursar l’any passat ha de presentar TOTA la documentació novament El professorat que va concursar l’any passat ha de presentar TOTA la documentació novament El professorat que va concursar l’any passat ha de presentar TOTA la documentació novament.... 
La Conselleria va informar en les meses sobre el concurs que no era necessari i que es 
rebaremaria d’ofici, per tal d’evitar una onada de documentació. Ara ha canviat el criteri i cal 
presentar tota la documentació novament. 
En cas que ja hages presentat la instància de participació sense haver inclós els mèrits de l’any 
passat, només cal que els presentes juntament amb una instància ordinària (expose i sol·licite) 
explicant que ja has presentat la instància del concurs i que inclous nova documentació respecte 
als mèrits. També pots presentar novament tot, és a dir, la instància de participació de nou i tots 
els mèrits dins del sobre corresponent. 
Per tant, la recomanació de STEPV en la Guia del Concurs de Trasllats de presentar tota la 
documentació de nou, s’ha convertit en una obligació. 
 
2.2.2.2.---- Dret preferent a localitat del professorat suprimi Dret preferent a localitat del professorat suprimi Dret preferent a localitat del professorat suprimi Dret preferent a localitat del professorat suprimitttt 
La Direcció Territorial de Castelló i València ha telefonat al professorat suprimit per a instar-los a 
demanar 300 centres perquè els volen adjudicar un lloc d’ofici, modificant unilateralment el criteri 
que es venia considerant fins ara, és a dir, si no t’arribava vacant a la localitat, et quedaves en 
situació provisional. Finalment ho hem aclarit amb l’administració i respectaran els criteris que 
venien aplicant-se en concursos anteriors. 
De tota manera, per a explicar la situació, STEPV ha convocat per al 9 de desembre assemblees a 
les seus de les tres capitals -València, Alacant i Castelló- a les 18h. 
 
3.3.3.3.---- Qui concurse des de fora, com ha d’omplir les caselles de “vernacle” i “bilingüe” Qui concurse des de fora, com ha d’omplir les caselles de “vernacle” i “bilingüe” Qui concurse des de fora, com ha d’omplir les caselles de “vernacle” i “bilingüe” Qui concurse des de fora, com ha d’omplir les caselles de “vernacle” i “bilingüe”???? 
La Conselleria ha canviat la redacció de les preguntes més freqüents, a instàncies de STEPV, per 
aclarir aquest punt que quedava confús: 
http://www.edu.gva.es/per/val/concursos.htm#preg19 
 
4.4.4.4.---- Certificació de la tutoria i centres/llocs d’especial dificulta Certificació de la tutoria i centres/llocs d’especial dificulta Certificació de la tutoria i centres/llocs d’especial dificulta Certificació de la tutoria i centres/llocs d’especial dificultatttt 
Per a certificar la tutoria és suficient el certificat del centre. No cal afegir també els 
nomenaments, cessaments, etc., a la certificació del centre com, per error s’informava en la web 
de Conselleria. 
Els llocs d’especial dificultat els ha de certificar el centre i la inspecció de la zona TÉ L’OBLIGACIÓ 
DE SIGNAR-LOS AMB EL SEU VIST-I-PLAU. Sembla que algun inspector/a s’ha negat a fer-ho. La 
Conselleria enviarà instruccions a inspecció, a instàncies de STEPV, perquè signen els certificats. 
  
STEPV ha fet arribar el malestar del professorat davant els canvis dSTEPV ha fet arribar el malestar del professorat davant els canvis dSTEPV ha fet arribar el malestar del professorat davant els canvis dSTEPV ha fet arribar el malestar del professorat davant els canvis de criteri i la confusió en la e criteri i la confusió en la e criteri i la confusió en la e criteri i la confusió en la 
informació donada i ha exigit la màxima claredat i rigorositat en el procés. STEPV no es informació donada i ha exigit la màxima claredat i rigorositat en el procés. STEPV no es informació donada i ha exigit la màxima claredat i rigorositat en el procés. STEPV no es informació donada i ha exigit la màxima claredat i rigorositat en el procés. STEPV no es 
responsabilitza de nous canvis de criteri de l’administració, que poden perjudicar seriosament el responsabilitza de nous canvis de criteri de l’administració, que poden perjudicar seriosament el responsabilitza de nous canvis de criteri de l’administració, que poden perjudicar seriosament el responsabilitza de nous canvis de criteri de l’administració, que poden perjudicar seriosament el 
professorat que participa en el concursprofessorat que participa en el concursprofessorat que participa en el concursprofessorat que participa en el concurs....    
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