
PROFESSORAT INTERÍ
ADJUDICACIONS: 
PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

1. Qui ha de participar?
En principi, totes les persones amb serveis prestats que no tinguen un lloc adjudicat, 
i que formen part d’una borsa que tinga places ofertades. És a dir, si no hi ha places 
ofertades de la nostra especialitat, no podrem entrar-hi. A més, és possible que algunes 
persones sense serveis prestats hagen també de participar si se les convoca expressa-
ment. Açò ja va passar el curs passat, però és poc probable que passe durant aquest any, 
ja que les retallades s’han endut per davants centenars de llocs de treball.

2. He d’estar contínuament participant i pendent de les adjudicacions?
Sí, per ara. És obligatori entrar en totes les adjudicacions d’inici de curs fins que es posen 
en marxa les Adjudicacions Contínues (més info a la pregunta 12).

3. Si hi ha places a temps complet i no m’interessen, què puc fer?
Les que no t’interessen, no les demanes. Com a conseqüència de la denúncia de l’Acord 
d’Interins/es i del Decret Llei 1/2012 (o Decret Vela de la Generalitat), les vacants ja no 
són fins el 31 d’agost i tot el professorat interí amb vacant cessa el dia 30 de juny. Açò fa 
que totes les vacants siguen ara de petició voluntària. Això sí, si ens adjudiquen d’ofici 
les hem d’acceptar obligatòriament (+ info a la pregunta 5), a no ser que sol·licitem una 
desactivació temporal (+ info a les preguntes 10 i 11).

4. Si hi ha places a temps parcial o itinerant i no m’interessen, què puc fer? Les que no 
t’interessen, no les demanes.
Les places a temps parcial i les itinerants només s’adjudiquen de manera voluntària i mai 
no d’ofici, ja que són voluntàries absolutes. Per tant, pots desactivar les places que no 
t’interessen a la teua petició.

5. Em poden adjudicar places d’ofici?
Només en el cas que hi haja alguna plaça a temps complet no itinerant que no haja triat 
ningú, s’adjudicarà d’ofici començant pel final de la llista convocada i tenint en compte la 
preferència provincial que vam posar en les adjudicacions de juliol.

6. Si hi ha places a temps complet i no les demane, m’exclourien de la borsa?
No, no t’exclourien de la borsa. Totes les vacants són voluntàries; per tant, pots demanar 
només allò que t’interessa.

7. Què passa si no m’interessa cap plaça ofertada en l’adjudicació?
Has de desactivar les places i presentar la sol·licitud telemàtica en blanc. En el document 
pdf que se’t generarà després d’haver presentat aquesta sol·licitud en blanc, veuràs que 
t’apareix l’apartat de places sol·licitades en blanc, i que l’apartat de llocs renunciats té el 
llistat complet de places que no t’interessen.

8. Què passa si no presente la instància de participació en l’adjudicació?
El personal interí que no participe serà exclòs de la borsa.

9. Què faig si no he participat en l’adjudicació i estic exclòs/a de la borsa? 
Fes una instància adreçada al Subdirector General de Personal de la Conselleria 
d’Educació, Formació i Ocupació, adjuntant els documents que justifiquen el motiu pel 
qual no vas poder participar. Cal que la passes per registre d’entrada el més prompte 



possible. És recomanable que, una volta enregistrada, portes una còpia a personal do-
cent. Si estàs afiliat/da, també pots deixar-nos una còpia a qualsevol de les nostres seus 
per poder fer-ne el seguiment.
10. Què passa si tinc un altre treball?
Segons l’acord d’interins (Art. 7. a), pots al·legar que tens un altre lloc de treball i rebutjar 
la plaça ofertada, però et passen al final de la teua borsa si la plaça que t’ofereixen és 
una substitució. En cas de vacant o plaça per a tot el curs escolar, t’exclourien definitiva-
ment de la borsa.
No obstant, insistim en què es pot participar en el procediment i no demanar cap plaça, 
però recorda que és requisit participar-hi perquè no t’excloguen de la borsa.

11. Com puc desactivar-me sense perdre el lloc a la borsa?
Si ens adjudiquen un lloc (tant d’ofici com si correspon a les nostres peticions), ens po-
drem desactivar sempre que estiguem en alguna d’aquestes situacions (art 7 de l’Acord):
-Per violència de gènere
-Per maternitat, paternitat, adopció, o acolliment. Si ens adjudiquen una vacant, la 
tindrem reservada fins que finalitze el permís i ens poguem incorporar. La nostra va-
cant serà coberta per un/a substitut/a. L’Acord de Professorat Interí preveia aquesta 
situació només per a aquelles vacants donades en juliol, però STEPV va demanar a 
l’Administració, en el marc de la Comissió de Seguiment de l’Acord, que s’extenguera a 
totes les places ofertades. Després d’intenses gestions durant aquest mes, hem aconse-
guit que també es faça aquesta reserva a les vacants ofertades ara.
-Per incapacitat temporal o malaltia abans a la data en què se’ns adjudique.
-Ser titular de beca d’estudi o investigació.
-Per cura de fills/es menors de tres anys, o d’un familiar fins al segon grau de consan-
guinitat o afinitat que, per raons d’accident o malaltia greu, requerisca d’una atenció con-
tinuada i amb qui estiguem convivint (cal aportar certificat d’empadronament). La durada 
de la desactivació no podrà excedir un curs escolar.
-Per càrrec públic o representatiu.
-Per causa major degudament justificada i apreciada per la Subdirecció General de Per-
sonal.
Si ens podem desactivar, cal que fem una instància, tot justificant documentalment la 
causa, i adreçar-la a la Direcció Territorial de la plaça que ens han adjudicat.

12. Què és l’adjudicació continua?
Al llarg del primer trimestre (no està encara clara la data), entrarà en vigor el nou 
procediment d’adjudicació contínua. Amb aquest procediment, no haurem d’estar cons-
tantment participant en adjudicacions setmanals, ja que farem unes peticions “estables” 
(per àrea, subàrea, localitat i centre) que quedaran enregistrades per totes les adjudica-
cions del curs, però que podrem modificar com vulguem abans de cada acte d’adjudicació 
concret per poder ajustar les nostres peticions a les vacants que es publiquen. Quan 
s’inicie aquest nou procediment, des del STEPV convocarem assemblees específiques per 
explicar-lo amb detall.



MOBILITZACIONS
On puc trobar la informació per participar en les mobilitzacions per continuar en lluita 
pels nostres drets laborals i exigir a l’administració que retire el Decret Llei 1/2012 i ofer-
te en les adjudicacions totes  les baixes del professorat.

Agenda sindical STEPV
http://stepv.intersindical.org/anuncis_convocatories/agenda

Actuacions i assemblees Coordinadora Professorat Interí
http://stepv.intersindical.org/sectors/professorat_interi

Per donar-te d’alta a la Coordinadora de Professorat Interí (CPI) envia un correu electrò-
nic amb les teues dades (nom, cognoms, correu, població on vius i si treballes el centre i 
població) a coordinadora.cpi@gmail.com

INFORMACIÓ I NORMATIVA VIGENT
On puc consultar la normativa que regula el funcionament de les borses del professo-
rat interí?
Resolució de la Direcció  General de Personal de 26/11/2010, publicat en el DOCV de 
30/11/2010.
http://www.intersindical.org/stepv/ensenya/interi/docs/acordinteri1DOCV301110c.pdf
Recorda que aquesta Resolució queda modificada per el Decret Llei 1/2012 de retallades 
de la Generalitat, pel qual les vacants ja no són fins al 31 d’agost i tot el professorat interí 
amb vacant cessa el dia 30 de juny. Açò fa que totes les vacants siguen de petició volun-
tària.

On pots trobar tota la informació  a la Web del STEPV?
En l’apartat d’adjudicacions
http://stepv.intersindical.org/guies/adjudicacions
En l’apartat de professorat interí
http://stepv.intersindical.org/sectors/professorat_interi

http://stepv.intersindical.org/anuncis_convocatories/agenda
http://stepv.intersindical.org/sectors/professorat_interi
coordinadora.cpi@gmail.com
http://www.intersindical.org/stepv/ensenya/interi/docs/acordinteri1DOCV301110c.pdf
http://stepv.intersindical.org/guies/adjudicacions
http://stepv.intersindical.org/sectors/professorat_interi


ERRADES EN LES RESOLUCIONS D’ADJUDI-
CACIONS
S’han detectat errades i incidències en les adjudicacions, problemes que no passarien si 
foren presencials.

Qué podeu fer com a persones afectades i per agilitzar les gestions de reclamació?
Anar a Conselleria per fer una reclamació del cas i ens feu arribar una copia de la docu-
mentació presentada per registre d’entrada. 
Abans de fer una reclamació cal que ens informem bé i que justifiquem documentalment:
— Respecte  a les places que ixen en el llistat de vacants però desprès no adjudiquen: És 
possible que en el llistat provisional hagueren aparegut places que realment no existei-
xen (cosa que ja passar en juliol), o que estigueren mal catalogades (p.e., que una itine-
rant apareguera com a no itinerant, que una completa apareguera com a una parcial, o 
viceversa, etc). Com a personal afectat d’eixa especialitat podeu telefonar als centres 
per vore que ha passat i, si no està mal catalogada i no ha eixit en l’adjudicació, ens feu 
arribar la informació per poder fer les gestions oportunes. 
— Respecte a les irregularitats en les adjudicacions per número d’ordre, feu la reclama-
ció i adjunteu tota la documentació que justifique el cas i ens feu arribar una còpia. 
Més informació sobre les errades en les adjudicacions

1) VACANTS. 
Algunes vacants apareixen en el llistat provisional, però han desaparegut del llistat defi-
nitiu. Els motius poden ser 3: que la vacant no existisca i que haja aparegut per error a la 
provisional (errada que s’ha produït també en les adjudicacions de juliol); que la vacant 
estiguera mal catalogada en la provisional (p.e., que fora itinerant i que a la provisional 
apareguera com a no itinerant, que fóra un temps parcial i que apareguera com a temps 
complet o viceversa; o, cosa molt residual però possible, que s’haja donat en comissió de 
serveis o per motius de salut laboral).

2) PERSONES ADJUDICADES EN JULIOL TORNEN A APARÉIXER ARA. 
Com hem dit abans, en juliol es van adjudicar algunes vacants que no existien o que esta-
ven duplicades (o siga, que hi havia dos persones per a una sola plaça). Les persones que 
van ser adjudicades incorrectament han sigut tornades a la borsa i, per tant, apareixen al 
seu lloc corresponent.

3) BORSES DÚPLEX. 
En algunes borses (de Grec i Llatí, d’ FP que es van desdoblar: especialitats 263/265, 
350/351…) hi ha persones que tenen més d’una especialitat reconeguda i que poden 
optar indistintament per places de totes les seues especialitats. Com ja va passar el curs 
passat i en la resolució provisional de les adjudicacions de juliol, el programa telemàtic 
no distingeix correctament l’ordre de prelació que tenim si estem en més de dos espe-
cialitats i, per tant, adjudica incorrectament. La Conselleria publicarà una nova adjudi-
cació d’aquestes especialitats dúplex al llarg del dia de hui corregint aquesta errada del 
programa.

4) FPA Científico-Tecnològic. 
Són 5 les especialitats que poden optar a aquest tipus de vacants, especialitats que 
s’ordenen pel codi: Matemàtiques (206), Física i Química (207), Biologia i Geologia (208), 
Tecnologia (219), i Anàlisi i Química Industrial (264). Per tal de procedir a l’adjudicació, 
s’ordenen les borses en cremallera, és a dir, primer té preferència la persona que està 
la número 1 de Matemàtiques, després la número 1 de Física i Química, després la de 
Biologia i Geologia, etc. Que hi haja un número gran de vacants que s’hagen donat a una 
especialitat concreta és fruit de la casualitat, ja que si comprovem els llistats de totes 
aquestes especialitats, l’adjudicació de places correspon al número que té cada persona 



en les borses: és a dir, la persona que està la número 5 de Matemàtiques pot accedir a 
una plaça d’FPA darrere de la persona que està la número 4 d’Anàlisi i Química industrial.

5) FPA Ciències Socials. 
Són 6 les especialitats que poden optar a aquest tipus de vacants, especialitats que 
s’ordenen pel codi: Filosofia (201), Geografia i Història (205), Orientació Educativa (218), 
Formació i Orientació Laboral (222), Intervenció Sociocomunitaria (242), i Economia (261). 
Per tal de procedir a l’adjudicació, s’ordenen les borses en cremallera, és a dir, primer té 
preferència la persona que està la número 1 de Filosofia, després la número 1 de Geo-
grafia i Història, després la d’Orientació Educativa, etc. Que hi haja un número gran de 
vacants que s’hagen donat a una especialitat concreta és fruit de la casualitat, ja que si 
comprovem els llistats de totes aquestes especialitats, l’adjudicació de places es fa en 
base al número que té cada persona en les borses corresponents: és a dir, la persona 
que està la número 5 de Filosofia pot accedir a una plaça d’FPA darrere de la persona que 
està la número 4 d’Economia.

5) FPA Comunicació: Valencià-Anglès. 
Són 4 les especialitats que poden optar a aquest tipus de vacants, sempre que com-
plisquen altres requisits específics: Valencià, Anglès, Castellà i Processos i Mitjans de 
Comunicació. Tant l’ordre d’especialitats com els requisits estan establerts a l’ordre del 
14 de juny del 2000. Ací podeu consultar aquesta informació, informació que està també 
penjada la web de la Conselleria, en la pàgina de convocatòria de les adjudicacions. Per 
tal de procedir a l’adjudicació, s’ordenen les borses en cremallera, és a dir, primer té 
preferència la persona que està la número 1 de Valencià, després la número 1 d’Anglès, 
etc. Que hi haja un número gran de vacants que s’hagen donat a una especialitat concreta 
és fruit de la casualitat, ja que si comprovem els llistats de totes aquestes especialitats, 
l’adjudicació de places es fa en base al número que té cada persona en les borses cor-
responents: és a dir, la persona que està la número 5 de Valencià pot accedir a una plaça 
d’FPA darrere de la persona que està la número 4 de Processos i Mitjans de Comunicació. 
A més, aquestes places tenen un problema afegit: el programa de gestió del personal 
docent no recull tots els requisits necessaris i, per tant, persones que no els compleixen 
han pogut optar a aquestes places i, en algun cas, han estat fins i tot adjudicades, cosa 
que ja va passar també el curs passat. STEPV ha denunciat aquesta situació i l’adminis-
tració ha assegurat que les Direccions Territorials tenen ordres de demanar justificant 
dels requisits abans de donar la credencial i, en cas que no es tinguen, l’adjudicació de 
la vacant queda anul·lada i passarà al proper acte. La solució òbvia, com ve demanant 
STEPV des de fa dos cursos, és fer una borsa específica d’aquesta especialitat, borsa en 
la qual només estarien aquelles persones que compleixen tots els requisits. L’adjudicació 
presencial també permetria comprovar in situ els requisits i, així, fer més eficient l’adju-
dicació, estalviant molts mal de caps i errades.

Val a dir que aquestos problemes i incidències de l’adjudicació no tindrien lloc en una 
adjudicació presencial, ja que es podrien donar explicacions in situ a les persones par-
ticipants, es podrien comprovar requisits en aquells casos necessaris, i l’acte seria més 
transparent.
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