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COMISSIONS DE SERVEI 2018
L’administració ha publicat al DOCV la convocatòria de les 
comissions de servei per motius mèdics, familiars i so-
cials el dia 4 de maig, mitjançant dos normatives:

Mestres

RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2018, de la Direcció General 
de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca pro-
cediment d’adjudicació de llocs de treball dependents de 
la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant 
el curs 2018-2019, per a funcionariat de carrera del cos 
de mestres, en centres públics docents no universitaris i 
per a mestres en centres públics de formació de perso-
nes adultes. 

Secundària i resta de cossos

RESOLUCIÓ de 30 d’abril de 2018, de la Direcció General 
de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca pro-
cediment d’adjudicació de llocs de treball en comissió de 
serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, 
durant el curs 2018-2019, per a catedràtics i professors 
d’Ensenyament Secundari, professors tècnics de Forma-
ció Professional i funcionariat de carrera que imparteix 
Ensenyaments de Règim Especial, en centres públics 
docents no universitaris, i per a catedràtics i professors 
d’Ensenyament Secundari en centres públics de formació 
de persones adultes. 

NOVETATS:
�� S’elimina el requisit d’estar a més de 40 Km per 

poder demanar CS. Petició de STEPV a la mesa de 
negociació. La limitació geogràfica passa a ser de 
localitat: es podrà sol·licitar comissió de serveis a 
un municipi diferent al que tenim la destinació de-
finitiva.

Excepcionalment i amb la finalitat de poder atendre les 
circumstàncies mèdiques que puguen presentar els do-
cents participants, NO es tindrà en compte aquest requi-
sit en el cas de malaltia greu de la persona participant, i 
en el cas de les famílies monoparentals amb fills o filles 
que patisquen una malaltia greu.
�� S’incorpora la comissió de serveis per interés parti-

cular. Es permet participar a tot el personal funcio-
nari de carrera amb destinació definitiva al País Va-
lencià. L’únic requisit és que sol·liciten una comissió 
a una localitat diferent de la seua definitiva. No cal 
tindre cap altre motiu. Aquest professorat s’orde-
narà en funció de l’antiguitat en el cos.

Fa mesos que STEPV va exigir aquesta adjudicació ex-
traordinària i, finalment, serà possible. 

No s’haurà de presentar cap documentació, a excepció 
de la sol·licitud (annex I) i el certificat negatiu de delictes 
sexuals.
�� S’hi han inclós els tractaments de fertilitat com a 

nou motiu per optar a una comissió de serveis, a 
proposta de STEPV.
�� S’ha modificat la durada de la comissió de serveis. 

Les comissions de serveis atorgades en aques-

ta convocatòria tindran una durada de dos cursos, 
és a dir, es renovaran automàticament per al curs 
2019/2020, sempre que la vacant que tenim en co-
missió de serveis estiga disponible (base onzena de 
la convocatòria).

STEPV està en contra d’aquesta nova mesura i considera 
que aquesta repetició ha de ser voluntària i no pot vulne-
rar la possibilitat d’optar d’altres persones que tinguen 
més motius.
�� Enguany continua la possibilitat de repetir centre si 

ja estàs en comissió de servei i la plaça està vacant a 
temps complet al mateix centre.

STEPV s’ha reiterat en contra d’aquesta mesura confor-
me s’aplica, ja que es desvirtua el sentit de l’existència 
d’un barem per les comissions de servei.

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 
determinades casuístiques, puguen obtenir un destí més 
a prop. Els criteris que regeixen les comissions han de 
ser clars i transparents i han d’estar regulats per un ba-
rem; barem que cal aplicar per davant de l’any en el qual 
tens eixa comissió de servei.

A més a més, STEPV ha exigit que es negocien fòrmu-
les d’estabilitat del professorat, que passen necessària-
ment per augmentar les plantilles de catàleg als centres.

1. Qui pot participar a les comissions de servei?

a) Funcionariat de carrera dependent de la Generalitat 
en situació de servei actiu o en excedència per cura de 
familiars, i que tinga destinació definitiva adjudicada 
amb data d’1 de setembre de 2018.

Funcionariat en excedència, haurà d’acreditar, per mit-
jà de la seua sol·licitud de reingrés davant de la direcció 
territorial corresponent, que posa fi a la situació d’exce-
dència, amb data d’efecte anterior o igual a 1 de setembre 
de 2018.
b) Funcionariat en pràctiques dependent de la Generali-

tat que a data 1 de setembre de 2018 siga funcionariat 
de carrera i tinga destinació definitiva.

c) Funcionariat de carrera en situació de servei actiu o 
d’excedència per atenció de familiars, dependents 
d’altres administracions educatives que ocupen o tin-
guen reservat llocs de treball amb caràcter definitiu o 
els tinguen adjudicats amb data d’efectes 1 de setem-
bre de 2018, la qual cosa haurà d’acreditar davant de la 
Direcció General de Centres i Personal Docent, abans 
de l’1 de juliol de 2018, per mitjà de certificat emés per 
l’òrgan competent de la seua administració, en el qual 
s’indique que el personal funcionari té destinació defi-
nitiva i data d’efectes d’aquest. Si estiguera en situació 
d’excedència haurà d’acreditar, davant de la Direcció 
General de Centres i Personal Docent, i abans de l’1 de 
juliol de 2018, que posa fi a la seua situació d’excedèn-
cia amb data d’efecte anterior o igual a 1 de setembre 
de 2018, i aportar còpia de la seua sol·licitud de rein-
grés presentada en l’administració educativa d’origen.

Aquest personal únicament podrà participar pels mo-
tius establerts als punts 1 al 8 de la base cinquena. És a 
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dir, si tenen motius socio-familiars concrets, NO podran 
participar per interés particular.

2. Coneixement del valencià

�� Per als Cossos de Mestres, Catedràtics/es i Pro-
fessorat de Secundària i FP i per al professo-
rat tècnic FP, cal estar en possessió del Certi-
ficat de Capacitació o del Diploma de Mestre de 
Valencià, excepte en el cas que la persona par-
ticipant estiga habilitada en Filologia: Valencià.  
Cal que estiga registrat abans de l’1 de juliol de 2018.
�� Per als Cossos d’EOI, Arts i Disseny, i Música i Dan-

sa, com que les places no estan encara catalogades, 
NO caldrà tindre la Capacitació en Valencià en la 
convocatòria d’enguany.

Si la persona sol·licitant no reuneix els requisits esta-
blerts, serà exclosa del procediment.

3. En què consisteix la repetició de les comissions de 
servei?

Qui pot repetir?

�� Les persones que tenen comissió de serveis des del 
curs 16/17, han repetit aquest curs 17/18 al mateix 
centre i desitgen continuar al mateix centre i espe-
cialitat (base segona).
�� Les persones que tenen comissió de serveis aquest 

curs 17/18 i volen repetir al mateix lloc (base terce-
ra).

En cas d’existir en un mateix centre docents en comissió 
de serveis des del curs 2016/2017 i docents en comissió 
de serveis en el curs 2017/2018, si es dóna el cas que hi 
haja més sol·licitants que places oferides, tindran priori-
tat les persones que estan en comissió de serveis des del 
curs 2016/2017.

Si coincidixen dues persones del mateix any, repetirà 
la persona amb més puntuació.

Què he de fer si vull repetir i quins requisits he de 
complir?

Cal omplir la sol·licitud telemàtica a través de l’URL ht-
tps://ovidoc.edu.gva.es/  fins al 18 de maig i emplenar fa-
vorablement els apartats següents:
a) Que es mantenen totes o alguna de les circumstàncies 

medico-socials que van motivar la comissió de serveis 
concedida

b) Que estem conformes amb la comissió de serveis en 
aquest centre i especialitat

c) En cas de tractar-se de funcionariat docent depen-
dent d’altres administracions educatives, s’haurà de 
presentar des de l’endemà de la publicació de la pre-
sent resolució en el DOGV i, en tot cas, fins al 18 de 
maig de 2018, una certificació expedida per l’òrgan 
competent de l’administració educativa de la qual de-
pén el centre en què tinga la seua destinació defini-
tiva, en el qual s’indique expressament que aquesta 
destinació definitiva la manté amb efectes d’1 de se-
tembre de 2018.

I si no puc repetir, encara que vullga?

Fins que no es publique el llistat de la repetició, a partir 
del 17 de juliol, no sabrem cert si podem repetir o no. 

Per tant, si volem repetir, hem d’omplir la sol·licitud 
telemàtica Ovidoc: https://ovidoc.edu.gva.es/, però també 
cal fer la petició telemàtica de centres, a partir del 13 de 
juny, per si no podem repetir. 

A més, si no tinc els mateixos motius, he de presentar 
novament tota la documentació perquè em tornen a ba-
remar.  

I si no vull repetir?

Aleshores participes pel procediment general especificat 
a la base quarta de la convocatòria, junt a les persones 
que participen de nou en aquest procediment. Caldrà que 
enregistres de nou tota la documentació. 

4. Quins són els motius per demanar una comissió de 
serveis?

Per a l’obtenció de la destinació en comissió de serveis, 
de persones que opten pel procediment general (base 
quarta de la convocatòria), la comissió avaluadora valo-
rarà la concurrència en les persones sol·licitants de les 
circumstàncies medico-socials següents, per l’ordre de 
prioritat següent i tenint en compte el barem establert 
(annex V):
1. Violència sobre la dona, que s’acreditarà amb l’ordre 

de protecció a favor de la víctima i, de manera excep-
cional, en tant es dicte la necessària ordre de pro-
tecció, amb l’informe del Ministeri Fiscal que indique 
l’existència d’indicis que l’empleada pública és víctima 
de violència sobre la dona.

2. Pel càrrec de direcció de centres docents públics.

3. Informe d’aptitud medicolaboral per al lloc de treball 
en el qual es prescriga el canvi a un altre lloc docent 
(informe elaborat per l’INVASSAT, i que incorporarà 
l’administració d’ofici).

4. Malaltia greu (recollida al RD 1148/2011) de la persona 
sol·licitant que no exigisca la declaració d’incapacitat 
permanent quan la comissió de serveis puga suposar 
millora i/o reduir la probabilitat de llicència per malal-
tia. Es tindrà en compte qualsevol altra malaltia la gra-
vetat de la qual siga semblant a les previstes, prestant 
especial interés a les malalties rares. Perquè siga exa-
minada per la unitat mèdica corresponent, la persona 
sol·licitant haurà d’omplir l’Annex II, a què adjuntarà, 
degudament omplert, un informe mèdic segons model 
que figura com a Annex III.

NOVETAT: S’inclou el tractament per fertilitat. A propos-
ta de STEPV

5. Per raons d’exercici d’un càrrec electiu en les corpo-
racions locals, en cas de no tindre dedicació exclusiva. 
Haurà d’adjuntar certificat expedit per la secretaria de 
la corporació local corresponent on es faça constar la 
dita circumstància.

6. Malaltia greu (recollida al RD 1148/2011) del cònjuge o 
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familiars en 1r grau. En cas de malaltia greu del còn-
juge o familiars convivents en primer grau de consan-
guinitat o afinitat i no hi haja possibilitat d’una atenció 
o tractament correcte en la localitat o província de la 
seua destinació. Es tindrà en compte qualsevol altra 
malaltia la gravetat de la qual siga semblant a les pre-
vistes, prestant especial interés a les malalties rares. 
Haurà d’adjuntar la documentació justificativa següent:

a) Informes mèdics actualitzats expedits en els tres 
mesos anteriors al termini de presentació de la 
sol·licitud, que acrediten la malaltia al·legada. ORI-
GINALS

b) Fotocòpia del llibre de família o documentació opor-
tuna que acredite el grau de parentiu.

c) Si és procedent, grau de minusvalidesa de la perso-
na malalta.

Així mateix, en els supòsits de malaltia de familiars, 
diferents de cònjuge o fills/es, haurà d’aportar-se una de-
claració responsable relativa a la necessitat d’atenció del 
familiar conforme s’assenyala en l’Annex IV, el certificat 
d’empadronament del mencionat familiar en el domicili 
de la persona sol·licitant i, si hi ha més familiars que po-
gueren atendre el malalt, s’hi adjuntaran els documents 
que acrediten la impossibilitat de la seua atenció (certifi-
cat d’empadronament, certificat d’empresa, entre altres).

7. Per ser família educadora de la Comunitat Valenciana i 

tindre en acolliment algun menor tutelat de la Genera-
litat menor de 12 anys. Haurà d’acreditar-se per mitjà 
de certificat emés pel servei territorial de la Generali-
tat competent en matèria de protecció de menors.

8. Conciliació de la vida laboral i familiar, per a l’atenció 
de fills menors de 12 anys. Haurà d’aportar-se, junt 
amb la sol·licitud i el certificat d’empadronament, foto-
còpia del llibre de família. Es té en compte, als efectes 
del barem, ser família nombrosa, família monoparen-
tal així com el nombre de fills. Als efectes de calcular 
l’edat dels fills, aquesta es computarà a data 1 gener 
2018.

9. NOVETAT: Per interés particular. El personal funcionari 
docent de carrera amb destinació definitiva al País Va-
lencià que desitge accedir en comissió de serveis a un 
altre centre docent de diferent municipi i no incórrega 
en cap dels motius anteriors, podrà sol·licitar una co-
missió de serveis dins d’aquest procediment. Aquesta 
sol·licitud s’ordenarà en funció de l’antiguitat com a 
funcionari o funcionària docent de carrera. No s’haurà 
de presentar cap documentació, a excepció de la sol·li-
citud. (ANNEX I)

NOVETAT: Si una vegada revisats els motius, del punt 1 
al punt 8, de la sol·licitud, la comissió de baremació de-
termina que no es complix cap d’ells, la sol·licitud de co-
missió de serveis passarà a considerar-se dins del punt 9 
«per interès particular».

Motius Puntuació

1. Violència sobre la dona No té puntuació perquè es concedeix sempre

2. Per raons d’exercici del càrrec de direcció de centres 
docents

No té puntuació perquè es concedeix sempre

3. Informe d’Aptitud Medicolaboral per al lloc de treball 450 punts

4. Malaltia greu del funcionari sol·licitant 400 punts

5. Per raons d’exercici d’un càrrec electiu a les 
corporacions locals

350 punts

6. Malaltia greu del cònjuge o familiars en 1r grau
�� Fill 300 punts
�� Cònjuge 250 punts
�� Pares 200 punts

7. Per ser família educadora de la Comunitat Valenciana 
i tindre en acolliment algun menor tutelat de la 
Generalitat menor o igual de 12 anys

150 punts
Se sumaran 20 punts més per cada fill menor o igual a 
dotze (12) anys.

8.Conciliació de la vida laboral i familiar, per a l’atenció 
de fills menors o iguals de 12 anys.

a) família monoparental
�� Amb 1 fill 100 punts
�� Amb 2 fills + 20 punts
�� Amb 3 fills + 20 punts

b) Ordinària amb fills menors o iguals a 12 anys-Amb 1 
fill 50 punts

�� Amb 2 fills + 20 punts
�� Amb 3 fills + 20 punts

5. Barem pel qual s’han de regir les comissions de servei
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6. Quins són els passos per demanar la comissió?

Procediment de participació per a les persones depenents 
de la Conselleria d’educació.

�� Si estem enguany en una comissió de serveis i vo-
lem repetir, hem de participar telemàticament mi-
tjançant la plataforma Ovidoc: https://ovidoc.edu.
gva.es/

Si aquestes persones tenen els mateixos motius que el 
curs passat, ho han de consignar a l’aplicació informàtica 
i no han de presentar cap altre document per registre.

Si no tenen totes les causes que tenien el curs passat, 
cal que, a banda de fer ara la sol·licitud telemàtica, facen 
també el procediment ordinari, que expliquem a conti-
nuació.
�� La resta de casos (és a dir: les persones que no 

desitgen repetir, o no tinguen ara mateixa una co-
missió de serveis, o desitgen repetir però no tinguen 
tots els motius del curs passat), han d’emplenar i 
enregistrar una sol·licitud per escrit (Annex I), ad-
juntant tota la documentació acreditativa necessària 
(Annex II i III en cas de malalties, empadronament, 
informes, certificats, etc) dels motius del barem, si 
és que en tenim.

Els models d’impresos estan als annexos de la convo-
catòria. Recordeu que cal posar tots els documents dins 
d’un sobre obert, que serà tancat una volta l’enregistreu. 
A les seus del sindicat tindrem sobres per les persones 
afiliades.

NOVETAT: Cal aportar el Certificat negatiu de delictes se-
xuals o l’autorització d’accés al Registre Central de Delin-
qüents Sexuals (Annex VIII).

Procediment per a persones dependents d’altres 
administracions educatives

�� Persones dependents d’una altra comunitat autòno-
ma, que enguany estan de comissió de serveis i vol 
repetir, han d’utilitzar la plataforma Ovidoc: https://
ovidoc.edu.gva.es/ fins al 18 de maig i enregistrar un 
certificat de l’administració de la qual depén, on es-
pecifique que tindrà destinació definitiva a data 1 de 
setembre de 2018.

Si no tenen totes les causes que tenien el curs passat o 
no volen repetir, cal que, a banda de fer ara la sol·licitud 
telemàtica i enregistrar el certificat, entreguen novament 
tota la documentació per tornar a ser baremats. Termini, 
fins el dia 18 de maig.

�� Si treballen a una altra comunitat autònoma i volen 
una comissió de serveis al País Valencià, hem de fer 
dos passos:

 
1. Un anunci de participació (Annex VII)  que es presen-

tarà, preferentment, en els registres de la Conselleria 
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport i en les seues 
direccions territorials. Termini: fins l’11 de maig.

Haurà d’assenyalar en la seua instància, necessària-
ment, la comunitat autònoma de què depén i acompan-
yar-la per la documentació acreditativa del coneixement 

exigit de valencià, així com certificat expedit per l’òrgan 
competent de l’Administració de què depén el centre en 
què tinga la seua destinació i les següents dades, indica-
des a la convocatòria (base sisena punt 4):
�� Nom, cognoms i DNI
�� Cos a què pertany
�� L’especialitat o especialitats de què és titular i té re-

conegudes
�� Situació administrativa actual
�� Destinació definitiva o, si hi manca, documentació 

acreditativa de la seua participació en procediment 
de provisió pendent de resolució, i la seua partici-
pació queda condicionada a l’obtenció de destinació 
definitiva, amb efectes d’1 de setembre de 2018, que 
haurà d’acreditar-se abans de l’1 de juliol de 2018 
davant de la Direcció General de Centres i Personal 
Docent.

 
2. La sol·licitud (Annex 1) per registre, adjuntant la do-
cumentació acreditativa dels motius del barem, fins el 
18 de maig.

NOVETAT: Cal aportar el Certificat negatiu de delictes 
sexuals o l’autorització d’accés al Registre Central de De-
linqüents Sexuals (Annex VIII).

A partir del 13 de juny, s’obrirà un termini de 5 dies na-
turals per poder fer les peticions telemàtiques a centres, 
peticions que han de realitzar totes les persones que par-
ticipen, ja que és possible que no puguem repetir centre 
encara que ho desitgem (perquè s’ha donat en concurs 
de trasllats, perquè una persona suprimida o desplaçada 
l’haja agafat, perquè haja desaparegut...).

7. Com i on entreguem la documentació?

Tota aquesta documentació ha d’anar dins del sobre ofi-
cial (que podrem arreplegar a les direccions territorials, 
als PROP i a les seus del sindicat a partir del dia 8 de 
maig), que tancarem una volta hagem passat per registre 
la Sol·licitud que ens descarregarem de la web (recor-
deu anar amb dos còpies de la sol·licitud i quedeu-vos un 
exemplar amb el segell del registre).

Fora del sobre, escriurem les nostres dades personals 
(nom, cognoms, DNI), el cos al qual pertanyem. Aquest 
sobre ha d’anar adreçat a la Direcció Territorial on tingau 
la definitiva (base novena, punt 4). Si treballeu a altre te-
rritori, podeu remetre la documentació a la Direcció Te-
rritorial que considerem o a la Conselleria d’Educació. Es 
pot entregar en qualsevol registre, però recomanem que 
siga en el registre de les Direccions Territorials d’Educa-
ció o en el de la Conselleria d’Educació. També es pot en-
tregar per correu certificat. Les adreces són les següents:

Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport d’Alacant

C/ Carratalá, 47
03007 Alacant

Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport de 
Castelló

Avinguda del Mar, 23
12003 Castelló de la Plana
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Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport de 
València

C/ Gregori Gea, 14
46009 València

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport

Avinguda Campanar, 32
46015 València

8. Petició telemàtica de localitats i centres

A partir del 13 de juny (en data encara per determinar) 
s’obrirà durant 5 dies naturals l’aplicació telemàtica per 
tal que les persones participants puguen fer peticions 
concretes a centre o a localitat. STEPV tindrà ordinadors 
a disposició de les persones afiliades que en necessiten 
en les seus d’Alacant, Castelló i València. Per poder-los 
utilitzar, per favor, contacteu amb la vostra seu més pro-
pera a partir de l’1 de juny.

El programa funciona igual que l’aplicació de concurs 
de trasllats i es poden fer fins 300 peticions a centre i/o 
localitat, i es poden sol·licitar places per les habilitacions 
que considerem oportunes d’entre les que tinguem.

Podem fer quantes sol·licituds telemàtiques conside-
rem, però només serà vàlida l’última presentada.

Hem de tindre en compte que, encara que desitgem re-
petir en el centre actual, cal fer les peticions telemàtiques 
per si de cas la plaça que ocupem ja no està disponible.

9. Altres qüestions a tindre en compte

�� Les destinacions adjudicades en comissió de serveis 
són irrenunciables, excepte força major deguda-
ment acreditada i acceptada per la Conselleria.
�� L’administració indica expressament que només 

s’adjudicaran comissions de servei per a vacants 
previstes en les plantilles orgàniques i que estiguen 
consignades pressupostàriament en el moment de 
la resolució de la convocatòria.
�� En cas d’empat de punts resultants del barem, 

s’adoptarà el criteri de desempat a favor del funcio-
nari o funcionària que tinga en el document d’iden-
titat els tres últims nombres amb un valor numèric 
inferior.
�� Tindre una comissió de servei NO implica interrom-

pre l’exercici efectiu de serveis en la destinació de-
finitiva. Aquesta ha estat un canvi de criteri amb la 
nova Conselleria d’Educació.
�� Retirada de la documentació original presentada: 

passats dos mesos des de la publicació de la reso-
lució amb les llistes definitives, s’obrirà un termini 
de 30 dies perquè les persones participants puguen 
retirar la documentació original, que estarà diposi-
tada en el Servei de Gestió i Règim Jurídic de Per-
sonal Docent de la Subdirecció General de Personal 
Docent.

La documentació no retirada es conservarà, almenys, du-
rant quatre mesos després de la publicació de la resolu-
ció definitiva.

En els supòsits de revisió, es conservarà fins que haja 
transcorregut el termini fixat en la resolució o es resolga 
el procediment contenciós administratiu.

En cas d’empat de punts resultants del barem, el cri-
teri de desempat serà el valor numèric menor, en els tres 
últims nombres de document nacional d’identitat.

10. Resolució de les comissions

Com tots els anys, a finals de juliol tindrem els llistats 
provisionals i definitius de les comissions de servei.

Contra el llistat provisional, que serà publicat a partir 
del 17 de juliol, podrem fer una reclamació telemàtica en 
el termini de 2 dies naturals; contra la resolució definiti-
va, podrem interposar recurs de reposició. L’administra-
ció revisa els recursos de reposició i al llarg de setembre 
els resol i concedeix comissions de servei.

REIVINDICACIONS DE STEPV 
NO ACCEPTADES PER LA 
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ
�� Respectar la puntuació del barem i assignar les pla-

ces únicament en funció dels punts. La puntuació 
ha de prevaldre davant la repetició de centre. La re-
petició de centre no pot suposar que persones amb 
més puntuació es queden per darrere d’altres que 
en tenen menys.
�� La implementació del programa informàtic per evi-

tar l’entrega de documentació justificativa cada any, 
si es repeteixen les mateixes o algunes de les cir-
cumstàncies.
�� La flexibilització de la documentació acreditativa de 

la condició de dona víctima de violència, així com en 
el cas de familiars dependents a càrrec.
�� El tractament diferenciat del professorat que té un 

informe de l’INVASSAT, especialment en cas de ris-
cos psicosocials.
�� La possibilitat que funcionariat en expectativa de 

destí hi puga optar-hi.
�� Una puntuació específica i diferenciada per a les fa-

mílies nombroses.
�� Augment de les casuístiques per demanar CS:
�� La consideració dels familiars de segon grau depen-

dents de la persona sol·licitant (actualment només 
es contemplen les malalties dels familiars de pri-
mer grau).
�� L’ampliació als 16 l’edat de fills/es, en cas d’acolli-

ment 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 secun-
dària i tot el que suposa aquesta etapa.
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Alacant
Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5 12. C.P. 03005 
Telèfon: 96 598 51 65 . Fax: 96 512 66 26 
alacant.stepv@intersindical.org

Castelló
Marqués de Valverde, 8. C.P. 12003 
Telèfon: 964 26 90 94. Fax: 964 23 29 52 
castello.stepv@intersindical.org

València
Juan de Mena, 18-baix. C.P. 46008 
Telèfon: 96 391 91 47. Fax: 96 392 43 34 
valencia.stepv@intersindical.org
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