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• Mestres

MARC LEGAL

RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per l
a qual es convoca un procediment d’adjudicació de llocs de treball dependents de la G
eneralitat Valenciana en comissió de serveis, durant el curs 2020/2021, per a funcionari
at de carrera del cos de mestres en centres públics docents no universitaris i per a mes
tres en centres públics de formació de persones adultes.

• Secundària i resta de cossos
RESOLUCIÓ de 26 de maig de 2020, de la Direcció General de Personal Docent, per
la qual es convoca el procediment d’adjudicació de llocs de treball en comissió de se
rveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs 2020/2021, per
a catedràtics i catedràtiques i professorat d’Ensenyament Secundari, professorat tècn
ic de Formació Professional i funcionariat de carrera que imparteix ensenyaments de
règim especial en centres públics docents no universitaris, i per a catedràtics i catedr
àtiques i professorat d’Ensenyament Secundari en centres públics de formació de per
sones adultes.

NOVETATS 20/21
- Tots els procediments i presentació de documentació es tramitaran de
manera telemàtica.
- Totes aquelles persones què hagen participat en el procediment de
comissions del curs anterior (19/20), independentment de si tenen concedida
una comissió o no, de l’administració el lloc de la qual depèn la seua
destinació definitiva, de si manifesten voluntat de repetició o no, podran fer
valdre la puntuació obtinguda en el procediment passat quan així ho indiquen
i no hauran d’aportar cap nou document si mantenen els motius.
En cas contrari, hauran de presentar de nou la totalitat de la documentació
acreditativa i en cas de no fer-ho, participaran pel procediment per interès
particular. Per fer valdre aquesta puntuació hauran de comunicar-ho en la
presentació de sol·licitud general de participació mitjançant la plataforma de
tramitació telemàtica de la Generalitat. (Base tercera) ACONSEGUIT PER
STEPV
•

NOVETATS 20/21
- Les persones que manifesten l’opció de prorrogar la destinació actual
en comissió de serveis, en previsió de que no puguen repetir, excepte
aquelles que, en cas de no poder repetir, vulguen tornar a la seua
destinació definitiva, hauran de:
●
Presentar la sol·licitud general de participació a la Plataforma
telemàtica de tramitació.
●
Confirmar si mantenen o no puntuació.
●
Participar de les peticions telemàtiques de centres
- Les persones que participen per interés particular, també han de
presentar la sol·licitud general de participació.
- Totes les persones que tenen la definitiva a altres Territoris hauran de
fer l’anunci de participació, encara que ja tinguen una comissió de serveis
prèvia al País Valencià.

TERMINIS
- Anunci participació per a persones d’altres territoris: de l’1 al 8 de juny.
- Comunicació repetició destinació i presentació noves sol·licituds: del 3 al 22 de juny.
Excepcionalment, i davant la impossibilitat d’aportar algun dels certificats sol·licitats en el termini
degut, es podrà aportar declaració responsable en què es farà constar les circumstàncies de les
quals no ha pogut aportar documentació i el seu compromís d’aportar-la abans de la publicació de
les llistes provisionals.
- Petició telemàtica de centres: a partir de l’1 de juliol s’obrirà un termini de 5 dies naturals.
- Adjudicació provisional: a partir del 15 de juliol
- Reclamacions a l’adjudicació provisional: dos dies hàbils des de l’endemà de la publicació.
Per solicitar la repetició de centre on actualment tenim la comissió: Oficina Virtual del
Docent
(OVIDOC):
https://acces.edu.gva.es/sso/login.xhtml?callbackUrl=https://ovidoc.edu.gva.es/
Procediment general de participació, aportació de la documentació justificativa i anunci de
participació persones depenents d’altres territoris: Plataforma de tramitació telemàtica de la
Generalitat: https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/inicio?colectivo=administraciones

COM ACONSEGUIR ELS CERTIFICATS DIGITALS
●

Cl@ve és una plataforma de verificació d'identitats electròniques per a la
identificació i l'autenticació dels ciutadans.

Ens permet identificar-nos a les Administracions Públiques amb garantia plena de
seguretat. Per emprar aquest servei hem de registrar-nos, i podem fer-ho per 3
vies:
Mitjançant Internet sense certificat digital
Mitjançant Internet amb certificat digital
Presencialment, en una oficina de registre (Vinculat a les fases de desescalada)
Trobareu tota la informació en el web:
https://clave.gob.es/clave_Home/ca/registro/Como-puedo-registrarme.html
●

Els certificats digitals es poden aconseguir als Ajuntaments.

QUI POT PARTICIPAR A LES COMISSIONS DE
SERVEI?
Funcionariat de carrera depenent de la Generalitat
•Funcionariat de carrera dependent de la Generalitat en situació de servei actiu o
d’excedència per cura de familiars, i que tinga destinació definitiva adjudicada
amb efectes d’1 de setembre de 2020
•Funcionariat en pràctiques dependent de la Generalitat que a data 1 de
setembre de 2020 siga funcionariat de carrera i tinga destinació definitiva. A
PROPOSTA DE STEPV des de fa 4 anys.
•Funcionariat en excedència, haurà d’acreditar, per mitjà de la seua sol·licitud de
reingrés, que posa fi a la situació d’excedència, amb data d’efecte anterior o igual
a 1 de setembre de 2020

QUI POT PARTICIPAR A LES COMISSIONS DE
SERVEI?
Funcionariat de carrera depenent d’altres administracions educatives:
•Funcionariat de carrera en situació de servei actiu o d’excedència per atenció de
familiars, dependents d’altres administracions educatives que tinga destinació
definitiva amb efectes 1 de setembre de 2020, la qual cosa haurà d’acreditar
davant de la Direcció General de Centres i Personal Docent
•Funcionariat en excedència haurà d’acreditar, davant de la Direcció General
Personal Docent, que posa fi a la seua situació d’excedència amb data d’efecte
anterior o igual a 1 de setembre de 2020, i aportar còpia de la seua sol·licitud de
reingrés presentada en l’administració educativa d’origen.

REQUISIT DE CONEIXEMENTS DE VALENCIÀ
• Cal que l’acreditació de Coneixements de Valencià (C1 Valencià o equivalent), estiga
inscrita en el registre de la JQCV abans de l’1 de juliol de 2020. Les persones
depenents d’altres territoris l’hauran d’aportar junt amb l’anunci de participació
• Podeu trobar les equivalències al C1 a l’ORDRE 7/2017, de 2 de març de 2017, per la
qual es regulen els certificats oficials administratius de coneixements de valencià de
la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, el personal examinador i
l’homologació i la validació d’altres títols i certificats
• El funcionariat que no reunisca aquest requisit pot sol·licitar comissió de serveis en
llocs catalogats com centres docents públics de localitats de predomini lingüístic
castellà.
• El professorat i catedràtics de música i arts escèniques, mestres de taller,
professorat i catedràtics d’arts plàstiques i disseny i professorat i catedràtics d’escola
oficial d’idiomes tenen una moratòria, segons la disposició transitòria primera de
l’ordre 35/2018

QUINS SÓN ELS PROCEDIMENTS DE
PARTICIPACIÓ A LES COMISSIONS DE SERVEIS?
1. Procediment de repetició de comissions de serveis (Base segona):
2. Procediment de participació fent valdre la puntuació (Base tercera)
3. Sol·licitud de participació i presentació de documentació (Base quarta):
4. Comunicació de participació de persones dependents d’administracions
d’altres territoris (Base Cinquena)
5. Petició telemàtica de localitats i centres
6. Reclamació adjudicació provisional

Procediment de repetició de comissions
de serveis (Base segona)

Procediment de Repetició de Comissió de Serveis (Base Segona):
Les persones que es troben en situació de comissió de servei durant el curs 19/20
podran renovar aquesta destinació pel mateix centre i especialitat, sempre i quan, el
lloc no haja sigut cobert per procediments de provisió de llocs o no haja sigut
suprimit o modificat.
Esta per confirmar que, com en anys anteriors, les persones que actualment tenen
una plaça itinerant puguen repetir en cas que es genere una vacant completa de la
mateixa especialitat al centre al qual estan adscrits
En cas d’haver-hi més persones en situació de comissió que places ofertades
s’atendrà als criteris següents en l’ordre que hi apareixen
1. Major puntuació obtinguda en la seua última baremació
2. Major antiguitat en la comissió.
3. Antiguitat com a funcionari o funcionària de carrera
4. Ordre en la llista d’aspirants seleccionats en els procediments selectius.

PROPOSTA STEPV ACONSEGUIDA

Procediment de Repetició de Comissió de Serveis (Base Segona)
Aquelles persones que tenen concedida una comissió per interès particular i
no confirmen repetició de centre únicament podran sol·licitar una nova
comissió per motius medics, socials o familiars (1-8).
La sol·licitud de renovació es presentarà de manera telemàtica mitjançant
l’oficina virtual del docent (OVIDOC) des del 3 fins el 22 de juny de 2020. La
identificació per aquest procediment es proveirà d’acord amb el sistema
d’informació ITACA.
NOVETAT. Totes les persones que confirmen la repetició de centre, en
previsió que no puguen mantindre la seua destinació hauran de participar
dels corresponents procediments,
- Presentar la sol·licitud general de participació.
- Confirmar si mantenen o no puntuació.
- Participar de les peticions telemàtiques de centres
EXCEPTE: aquelles que, en cas de no poder repetir, vulguen tornar a la
seua destinació definitiva:

Procediment de participació fent valdre
la puntuació del curs anterior
(Base tercera)

Procediment fent valdre la puntuació del curs anterior (Base Tercera)
Totes aquelles persones què hagen participat en el procediment de
comissions del curs anterior (19/20), independentment de si tenen
concedida una comissió o no, de l’administració el lloc de la qual depèn
la seua destinació definitiva, de si manifesten voluntat de repetició o no,
podran fer valdre la puntuació obtinguda en el procediment passat
quan així ho indiquen i no hauran d’aportar cap nou document, si
mantenen els mateixos motius .
Caldrà una declaració responsable en què facen constar que
mantenen les causes al·legades en la convocatòria.
En cas contrari, si volen obtindre una nova puntuació, hauran de
presentar de nou la totalitat de la documentació acreditativa i en cas
de no fer-ho, participaran pel procediment per interès particular.
Per fer valdre aquesta puntuació hauran de comunicar-ho en la
presentació de sol·licitud general de participació mitjançant la
plataforma de tramitació telemàtica de la Generalitat.

Procediment general per a l’obtenció de
comissions de serveis
Sol·licitud de participació i presentació de
documentació (Base quarta)

Sol·licitud de participació i presentació de documentació (Base Quarta)
La sol·licitud general de participació es realitzarà en els terminis establerts (3 al 22
de juny) mitjançant la plataforma de tramitació telemàtica de la generalitat.
Junt a aquesta petició caldrà, si s’escau, adjuntar la documentació acreditativa
de les causes al·legades.
Juntament amb la documentació, la plataforma obtindrà una declaració
responsable de la veracitat de la informació presentada.
Aquelles persones dependents d’altres territoris hauran d’aportar, necessàriament,
l’anunci de participació.
Totes aquelles persones participants d’aquest procediment hauran de realitzar,
posteriorment, la petició telemàtica de centres. Les persones que no hi participen
en aquesta petició s’entendrà que renuncien al procediment i se’ls exclourà
d’aquest.

Anunci de participació de persones
dependents d’administracions d’altres
territoris (Base Cinquena)

Anunci de participació de persones dependents
d’administracions d’altres territoris (Base Cinquena)
Aquest anunci de participació es farà mitjançant la plataforma de tramitació
telemàtica de la Generalitat des del dia 1 juny fins al 8 de juny de 2020. Es tracta
d’un tràmit previ per tot el personal dependent d’administracions educatives d’altres
territoris, fins i tot aquells que ja gaudeixen d’una comissió de serveis al País Valencià.
La comissió quedarà condicionada a l’autorització prèvia de la seua administració
d’origen.
El personal docent dependent d’altres territoris sols podrà participar per motius
medics, socials i familiars (1 al 8).

Anunci de participació de persones dependents
d’administracions d’altres territoris (Base Cinquena):
Caldrà aportar la documentació especificada a continuació:
● Acreditació del coneixement del valencià exigit
● Autorització per a consultar el Registre Central de Delinqüents sexuals
(annex VIII) o certificat del Ministeri de Justícia.
● Sol·licitud de reingrés si es participa des de situació d’excedència
● Certificat expedit per l’òrgan del qual depenga el centre de destinació
definitiva què incloga:
○ Nom, cognoms i DNI
○ Cos al qual pertany
○ Especialitat o especialitats de què és titular i les que té reconegudes
○ Situació administrativa actual
○ Destinació definitiva o documentació acreditativa de la seua participació
en procediments de provisió pendents de resolució. La comissió quedarà
condicionada a l’obtenció de lloc definitiu que haurà d’acreditar, com a
molt tard, l’1 de juliol de 2020.
○ Caldrà indicar, necessàriament, el Territori des de la qual es participa

Petició telemàtica de localitats i centres

Petició telemàtica de centres i localitats
● A partir de l’1 de juliol s’obrirà un termini de 5 dies naturals per sol·licitar
peticions concretes a centre o localitat.
● El tràmit, de caràcter telemàtic, es realitzarà mitjançant la pàgina web de
conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
● Podem fer quantes sol·licituds telemàtiques considerem, però només serà vàlida
l’última presentada.
● L’accés es realitzarà mitjançant un sistema d’identificació basat en les dades
presents en el registre de personal.
● En el cas de participants d’altres territoris, s’utilitzarà informació aportada en
l’anunci de participació..

Petició telemàtica de centres i localitats
● S’oferiran les places o llocs vacants, incloent les resultants d’aquest
procediment d’acord amb la planificació educativa existent en el moment de la
seua publicació
● Les peticions, les quals no podran excedir de 300, podran fer-se a un centre
concret o localitat, i seran compatibles ambdues modalitats (centre/localitat).
● Si es demana localitat, s’adjudicarà el primer centre de la localitat amb lloc
lliure en el mateix ordre en què apareixen en l’annex VI.
● Si es demana més d’un lloc/especialitat d’un mateix centre o localitat, serà
necessari repetir el centre o la localitat tantes vegades com llocs sol·licitats.
● Si respecte a tots els centres d’una localitat se’n vol prioritzar alguns en concret,
aquests podran consignar-se com a peticions individualitzades per ordre de
preferència i a continuació consignar el codi de la localitat i lloc/especialitat.

Petició telemàtica de centres i localitats
LLOCS DE PETICIÓ VOLUNTÀRIA QUE S’HAN DE SOL·LICITAR
EXPRESSAMENT Aconseguit per STEPV
- Centres d’educació especial (CEE)
- Centres anteriorment catalogats com a centres d’acció educativa singular (CAES),
– Centres penitenciaris,
– Centres de reeducació de menors
– FPA
●

●

Si els llocs que se sol·liciten tenen caràcter d’itinerants, es farà constar en la
casella corresponent.

Únicament es podrà sol·licitar comissió de servei a localitats diferents d’on la
persona funcionària té la seua destinació definitiva.
Excepcions:
- Malaltia greu de la persona sol·licitant
- Malaltia greu de descendents de famílies monoparentals
- Quan s’indique expressament en l’informe d’aptitud medicolaboral o resolució de la
URC.
●

Petició telemàtica de centres i localitats
• Es poden sol·licitar places per les habilitacions que considerem oportunes
d’entre les que tinguem reconegudes.
• Professorat del Cos de Mestres pot ocupar llocs de treball en centres de
formació de persones adultes per l’especialitat de Primària.
• Professorat del Cos de Mestres amb destinació definitiva en IES o CFPA en el
nivell 1r i 2n d’ESO poden ocupar eixos llocs del mateix nivell.
• Professorat del Cos de Mestres amb especialitat AL i PT poden ocupar eixos llocs
de treball als IES.
• Professorat de Secundària: Per a poder sol·licitar llocs en centres de formació de
persones adultes, el professorat haurà de pertànyer al cos de professorat
d’Ensenyament Secundari i haver adquirit l’especialitat corresponent per a
poder impartir els camps de coneixement o àmbits d’experiència en què
s’organitzen els ensenyaments corresponents al primer i segon nivell del cicle II
de FPA.

Reclamació a l’adjudicació provisional

Reclamació a l’adjudicació provisional
La Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
publicarà la llista provisional d’adjudicació en OVIDOC i en la pàgina web de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, a partir del 15 de juliol de 2020.
Les persones sol·licitants de repetició de destinació disposaran d’un termini de dos
dies hàbils per a presentar reclamacions telemàtiques a través de l’Oficina Virtual del
Docent (OVIDOC), sense que puguen presentar-se documents addicionals.
NOVETAT: Les persones sol·licitants de noves comissions o que hagen fet servir la
puntuació del procediment anterior (19/20) disposaran d’un termini de dos dies
hàbils per a presentar reclamacions telemàtiques a través de la plataforma de
tramitació telemàtica de la Generalitat, sense que puguen presentar-se documents
addicionals.
Transcorregut aquest termini, i una vegada examinades les reclamacions
presentades, es publicarà la resolució definitiva d’adjudicació de destinacions en
comissió de serveis.

MOTIUS PER DEMANAR COMISSIÓ
COMISSIÓ DE SERVEI per CAUSES
MEDICS, SOCIALS I FAMILIARS

COMISSIÓ DE SERVEI per
INTERÈS PARTICULAR

1.- Violència Gènere
2.- Càrrec direcció
3.- Informe d’aptitud medicolaboral pel
lloc docent
4.- Malaltia persona funcionària
5.- Càrrec electe corporacions locals
6.- Malaltia greu d’un familiar
7.- Família d’acollida amb menors al
seu càrrex
8.- Conciliació vida familiar. Fills
menors de 12 anys

Motius personals sense
acreditar documentació

Si, revisats els motius del punt 1 al punt 8, la comissió de baremació
determina que no es complix cap d’ells, la sol·licitud passarà a
considerar-se «per interès particular»

MOTIUS PER DEMANAR UNA COMISSIÓ
Per a l’obtenció de destinació en comissió de serveis per motius 1-8 la comissió
avaluadora valorarà la concurrència en el professorat sol·licitant de les següents
circumstàncies mediques, socials I familiars pel següent ordre de prioritat i tenint
en compte el barem que recull l’annex V:
1. Per raons de violència sobre la dona
Documentació acreditativa:
● Sentència condemnatòria per delicte de violència de gènere.
● Ordre protecció o d’altres resolucions judicials que acorde una mesura
cautelar a favor de la víctima.
● Informe del ministeri fiscal que indique indicis de patir violència de gènere.
● Informe del serveis socials, dels serveis especialitzats o serveis
d’acolliment.

MILLORA A PROPOSTA DE STEPV, flexibilitzant la documentació
acreditativa de la condició de dona víctima de violència.
Sense puntuació. Concessió automàtica

MOTIUS PER DEMANAR UNA COMISSIÓ
2. Per raons d’exercici del càrrec de direcció de centres docents públics.
Sense puntuació. Concessió automàtica
3. Per Informe d’Aptitud Medicolaboral per al lloc de treball
Documentació acreditativa:
Informe en el qual es prescriga el canvi a un altre lloc de treball per existència de
risc laboral causat per les condicions del lloc de treball.
No es tindrà en compte la limitació de localitat i l’administració incorporarà d’ofici
aquest informe a l’expedient de la persona sol·licitant.

Es mantenen els supòsits per a poder obtindre comissió a la mateixa localitat
on tenim la destinació definitiva. PROPOSTES ACONSEGUIDES per STEPV.
Es van afegir la indicació expressa en l’informe d’aptitud medicolaboral per al
lloc de treball expedit pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals del personal
propi de la Generalitat Valenciana i l’informe de la Unitat de Resolució de
Conflictes.
Puntuació: 450 punts

MOTIUS PER DEMANAR UNA COMISSIÓ
4. Per malaltia greu de la persona sol·licitant
Documentació acreditativa:
● Examen de la Unitat mèdica de la direcció territorial corresponent amb
indicacions de que la comissió de serveis pot suposar una millora o reducció
de la probabilitat de la llicència per malaltia. La malaltia greu haurà d’estar
arreplegada en el Reial Decret 1148/2011 de 29 de juliol. Així mateix també es
tindrà en compte altres malalties greus similars a les d’aquest decret, en
especial, les malalties rares.
● Es tindran en compte en aquest apartat els tractaments de fertilitat.
● Per ser examinada la persona haurà d’omplir l’annex II de la resolució i
adjuntar informe mèdic segons model inclòs en l’annex III.
Puntuació: 400 punts

MOTIUS PER DEMANAR UNA COMISSIÓ
5. Acompliment d’un càrrec electiu en les corporacions locals

Documentació acreditativa:
● Certificat expedit per la secretaria de la corresponent corporació local on es
faça constar aquesta circumstància.

Puntuació: 400 punts

MOTIUS PER DEMANAR UNA COMISSIÓ
6. Malaltia greu del/la cònjuge o familiar de primer grau de parentiu

Documentació acreditativa:
● Informes mèdics expedits amb posterioritat d l’1 de març de 2019
● Fotocopia del llibre de família o document corresponent on s’indique el grau
de parentiu
● Grau de minusvalidesa, si en té, de la persona malalta
En cas de persones diferents del cònjuge o fills, a més:
● Declaració responsable d’acord amb l’annex IV
● Informe dels serveis socials o del metge on s’especifique que la persona
sol·licitant es fa càrrec del familiar malalt.
● En cas d’haver més familiars que puguen atendre la persona malalta,
document que especifique impossibilitat d’atendre-la (certificat empresa,
certificat d’empadronament…)
Puntuació: Fills 300 punts
Cònjuge: 250 punts
Ascendents: 200 punts

MOTIUS PER DEMANAR UNA COMISSIÓ
7. Família educadora GVA i tindre en acollida algun menor tutelat de la GVA
menor o igual de 12 anys
Documentació acreditativa:
Certificat emés pel servei territorial de la Generalitat Valenciana competent en
matèria de protecció de menors.
Puntuació: 150 punts
8

8. Conciliació de la vida laboral i familiar, per cura de fills menors de 12 anys
Documentació acreditativa:
● Certificat d’empadronament
● Fotocòpia del llibre de família
A efecte de calcular les dates dels fills i filles, aquesta computarà a efectes 1
de gener de 2020
Puntuació families monoparentals: 1 fill 100 pts; 2 fills +20 pts; 3 fills +20pts
Resta de families: 1 fill 50 pts; 2 fills +20 pts; 3 fills +20 pts

MOTIUS PER DEMANAR UNA COMISSIÓ
9. COMISSIONS PER INTERÈS PARTICULAR
●

●

Podrà participar per aquest tipus de comissió el funcionariat amb destinació
definitiva al País Valencià, amb efectes 1 de setembre de 2020, que desitge
accedir a destinacions en un altre centre d’una localitat diferent d’on tinga la
destinació definitiva i no es trobe en cap dels motius anteriors.
Els participants per aquesta modalitat, s’ordenaran en funció de l’antiguitat
com a funcionari o funcionària docent de carrera, i segons l’ordre assignat en
la respectiva llista d’aspirants seleccionats en el procediment selectiu.

Si es renunciara a una comissió per interès particular del curs 19/20, sols es
podrà sol·licitar comissió de serveis al curs 20/21 pels motius medics, socials I
familiars (1 al 8).
NOVETAT IMPORTANT:
●
Caldrà omplir sol·licitud participació del 3 al 22 de juny a la plataforma de
tramitació telemàtica de la GVA, sense necessitat d’aportar cap
documentació.
●

ALTRES QÜESTIONS A TINDRE EN COMPTE
• Les destinacions adjudicades en comissió de serveis són irrenunciables,
excepte força major degudament acreditada i acceptada per la Conselleria.
• En cas d’empat de punts resultants del barem per a les causes 1 a 8, s’adoptarà
el criteri de desempat a favor del funcionari o funcionària amb valor numèric
inferior en els tres últims números del seu document d’identitat
• Tindre una comissió de servei NO implica interrompre l’exercici efectiu de
serveis en la destinació definitiva. Aquest ha estat un canvi de criteri amb la
nova Conselleria d’Educació.
• Es nomenen una o vàries comissions avaluadores (que valoraran la documentació
aportada pel professorat), i una comissió tècnica, que s'encarregarà de resoldre els
possibles dubtes i fixar criteris per a la valoració per part de les comissions de
valoració. Es publica a la web de Conselleria.

REIVINDICACIONS DE STEPV
●

Per a STEPV, les comissions han de ser un mecanisme per facilitar que les
persones funcionàries en pràctiques o de carrera que tenen la seua plaça lluny
de casa i tenen determinats motius, puguen obtenir una destinació més prop.
Els criteris que regeixen les comissions han de ser clars i transparents i han
d’estar regulats per un barem; barem que cal aplicar cada any.

●

El sistema actual de repetició altera el barem i deixa a la sort que la persona
puga continuar amb la comissió o no, ja que aquesta repetició depèn de la
planificació educativa i de que la plaça no siga ocupada en concurs de trasllats
o per una persona suprimida o desplaçada, fet que suposa que persones amb
molts motius, no puguen repetir i queden per darrere d’altres que en tenen
menys. És per això que STEPV demana que es respecte la puntuació.

●

A més a més, STEPV ha exigit en reiterades ocasions que es negocien fórmules
d’estabilitat del professorat, començant per augmentar les places de catàleg als centres. I
fórmules concretes per a centres que tenen una inestabilitat molt gran en la plantilla. .

REIVINDICACIONS DE STEPV
●

●

●

●

Augment de les casuístiques per demanar comissions: La consideració
dels familiars de segon grau dependents de la persona sol·licitant
(actualment només es contemplen les malalties dels familiars de primer
grau). L’ampliació als 16 l’edat de fills/es, en cas d’acolliment o de
conciliació familiar (actualment només es contempla fins als 12).
Almenys haurien de tindre en compte fins als 14, pel canvi de primària a
secundària i tot el que suposa aquesta etapa. Una puntuació específica i
diferenciada per a les famílies nombroses...
La implementació del programa informàtic per evitar l’entrega de
documentació justificativa cada any, si es repeteixen les mateixes o
algunes de les circumstàncies. Aconseguit enguany en part.
La no habilitació de places amb B2.
La possibilitat que funcionariat en expectativa de destinació hi puga
optar-hi si té motius justificats.

RENOVACIÓ COMISSIÓ DE SERVEIS. OVIDOC
•Les persones que actualment
tinguen una comissió I
vulguen repetir, han de
sol·licitar-ho a Ovidoc
•L’Usuari és el DNI, amb la
lletra majúscula al final
https://ovidoc.edu.gva.es

RENOVACIÓ COMISSIÓ DE SERVEIS. OVIDOC

•Al menú de l’esquerra, cal fer clic en “Tràmits”. I ens apareixerà un llistat de
tasques. El tràmit “Confirmació de plaça 2020/21 és el que ens interessa.

RENOVACIÓ COMISSIÓ DE SERVEIS. OVIDOC

Hem de marcar si confirmem. També hem de marcar si tenim
TOTES les MATEIXES causes .

RENOVACIÓ COMISSIÓ DE SERVEIS. OVIDOC

Presentem la sol.licitud I descarreguem el PDF que es genera.

SOL.LICITUD GENERAL DE PARTICIPACIÓ.
PLATAFORMA TELEMÀTICA
La identificació del docent en la plataforma de tramitació telemàtica de la Generalitat
es realitzarà mitjançant certificat electrònic o sistema Cl@ve.
El sistema de tramitació telemàtica de la GVA, generarà un justificant de registre
telemàtic que garantirà la finalització del procediment i que hauran de guardar les
persones participants per poder justificar que la sol·licitud s’ha presentat
correctament per a qualsevol reclamació posterior.
El funcionariat que no dispose dels certificats digitals (signatura digital, o
Cl@ve PIN) i no puga obtindre aquests certificats, de manera excepcional, podrà
accedir, sense identificar, a la plataforma de tramitació de la Generalitat; una
vegada emplenada la sol·licitud i aportada la documentació, la plataforma generarà
un formulari ja emplenat que l’interessat haurà d’imprimir i entregar degudament
signat en els registres de les direccions territorials o el registre dels serveis
centrals. Ja es pot demanar cita prèvia
https://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=20990
Únicament estaran exemptes d’aquest procediment aquelles persones que
manifesten prorrogar la seua destinació actual però en cas de no poder repetir,
tornen a la seua destinació definitiva sense sol·licitar una nova comissió.

SOL.LICITUD GENERAL DE PARTICIPACIÓ.
PLATAFORMA TELEMÀTICA

Al buscador de la Sede Electrònica
posar Comissions.
Estat del procediment: obert.

SOL.LICITUD GENERAL DE PARTICIPACIÓ.
PLATAFORMA TELEMÀTICA

Recomanem fer el tràmit
amb Certificat

SOL.LICITUD GENERAL DE PARTICIPACIÓ.
PLATAFORMA TELEMÀTICA

SOL.LICITUD GENERAL DE PARTICIPACIÓ.
PLATAFORMA TELEMÀTICA

En entrar al Sistema és
important llegit tots els
passos a seguir I el
significat dels dibuixos
que apareixeran.
Per finalitzar el
procediment cal omplir
tots els passos.

SOL.LICITUD GENERAL DE PARTICIPACIÓ.
PLATAFORMA TELEMÀTICA
1 Sol·licitud: marcarem si mantenim
puntuació o les noves causes al·legades

2 Documentació: ens podem descarregar els Annexos per omplir i
cal annexar la documentació acreditativa de la causa al·legada.

SOL.LICITUD GENERAL DE PARTICIPACIÓ.
PLATAFORMA TELEMÀTICA

SOL.LICITUD GENERAL DE PARTICIPACIÓ.
PLATAFORMA TELEMÀTICA

INFORMACIÓ ACTUALITZADA DE LES COMISSIONS DE SERVEIS
www.intersindical.org/stepv
PER A MÉS INFORMACIÓ:
Pàgina web Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/comisiones
Número de telèfon: 961-970-987
Compte de correu electrònic: comisiones_servicio@gva.es
AMB AJUDA A L’ESPAI DE L’AFILIACIÓ:
Models reclamacions
Seguiment individualitzat de les reclamacions
Atenció per part dels Serveis Jurídics

