GUIA PER A PARTICIPAR EN ELS ACTES D’ADJUDICACIÓ DE
PROFESSORAT SUPRIMIT, AMB PÈRDUA PROVISIONAL DE
DESTINACIÓ O DESPLAÇAT
1.- NORMATIVA QUE REGULA ELS ACTES D’ADJUDICACIÓ
PROFESSORAT DEFINITIU SENSE DESTINACIÓ ANUAL

DE

L’Ordre de 26 de juny de 2003, de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport,
a l’Article 3, diu el següent:
“L’article 6 de l’Ordre d’1 de juliol de 2002 queda modificat de la forma següent:
"Els funcionaris suprimits, amb pèrdua provisional de destinació i desplaçats, i per aquest ordre,
tindran anualment una destinació provisional en els termes següents:
a) Amb caràcter voluntari en una vacant de la seua especialitat o especialitats en l’àmbit de la
Comunitat Valenciana.
b) Amb caràcter voluntari en un lloc de treball d’una especialitat o especialitats diferents de les
que siga titular en el seu centre, o en un altre centre de la mateixa localitat o zona, segons
l’habilitació transitòria regulada en l’article 9 d’aquesta ordre, i sempre en el cas que no
existisca en la mateixa localitat cap vacant de la seua especialitat que puga ocupar.
c) Amb caràcter forçós en un altre centre de la mateixa localitat en un lloc de treball de les
seues especialitats. A partir del curs 2006-2007 hauran d’obtenir destinació provisional en
l’àmbit de la zona".

2.- SEGONS AQUEST ARTICLE, ELS ACTES D’ADJUDICACIÓ
S’ORGANITZEN DE LA SEGÜENT MANERA:
a) Actes d’adjudicació provincials (al Serveis Territorials): només es poden
adjudicar vacants en un altre centre de la mateixa localitat per les especialitats
que es posseesquen.
Si hi ha vacant de l’especialitat o especialitats en la localitat és obligatori triar
(excepció feta de l’habilitació transitòria).
Si hi ha més participants que vacants, es podran fer dues voltes, la primera
voluntària segons l’ordre establert i la segona forçosa segons l’ordre invers, de
manera que, no es pot quedar cap vacant sense adjudicar.
Si no hi ha vacant de l’especialitat o especialitats en la localitat es podrà
demanar:
- retornar al centre d’origen (sense cap tipus de sanció, ni administrativa ni
econòmica).
b) Acte d’adjudicació de País
- passar voluntàriament a l’acte d’adjudicació de País (Comunitat).
L’administració interpreta que si es demana passar voluntàriament a l’acte de
Comunitat, en aquest acte serà obligatori obtenir una destinació.

L’elecció a zona amb l’habilitació transitòria es farà a l’acte de Comunitat.

3.- QUÈ DIU LA NORMATIVA SOBRE EL PROFESSORAT SUPRIMIT,
DESPLAÇAT O AMB PÈRDUA PROVISIONAL DE DESTINACIÓ PER
A L’OBTENCIÓ D’UNA DESTINACIÓ PROVISIONAL?
Professorat Suprimit: El professorat funcionari amb la condició de suprimit
perdrà el seu destí definitiu, prestarà els seus serveis amb caràcter provisional i
tindran preferència en les adjudicacions de destí provisional sobre qualsevol
altre funcionari o funcionària, segons el que preveu l'article 6.
Professorat amb Pèrdua Provisional de Destí: Té aquesta condició el
professorat funcionari que, afectat per la supressió provisional, no haguera
obtingut destí en els processos d'adscripció previstos en les disposicions
transitòries.
Aquest professorat mantindrà el destí definitiu i prestarà els seus serveis, amb
destí provisional, en un altre centre, d'acord amb el que preveu l'article 6.
També podrà optar per prestar els seus serveis per al curs escolar en el propi
centre de destí si, conjunturalment per la demanda educativa, hi haguera horari
suficient de la seua especialitat.
Professorat Desplaçat: Quan, com a conseqüència de les variacions
d'escolarització, no hi haguera prou nombre d'hores en una especialitat, el
professorat amb destí definitiu en el centre afectat adquirirà la condició de
desplaçat i haurà de prestar, durant un curs, els seus serveis en un altre centre,
segons es regula en l'article 6.

4.- COM S’ORDENA AQUEST PROFESSORAT PER TRIAR
DESTINACIÓ?
Dins de cadascuna de les situacions anteriors, i en el mateix ordre en què
apareixen, (professorat suprimit, amb pèrdua provisional de destinació i
professorat desplaçat) s’aplicaran els següents criteris:
a)Major temps de serveis efectius com a funcionari de carrera del cos al qual
pertanga cada funcionari.
b) Major antiguitat amb destinació definitiva ininterrompuda en la localitat
(només per a l’acte de localitat).
c) Any menys recent d'ingrés en el cos.
d) Més puntuació obtinguda en el procediment selectiu d'ingrés en el cos.

