
professorat interí
assemblees març

1.- La primera tracta de desenvolupar el document que regularà
les adjudicacions setmanals del que resta de curs.

2.- Quines accions cal realitzar per sol.licitar la restricció?

aa))  PPuubblliiccaacciióó  ddee  lleess  lllliisstteess  ddee  pp..  iinntteerríí  qquuee  hhii  hhaa  ddee  ppaarrttiicciippaarr.. Ja
ho ha fet Conselleria. Si heu de reclamar a aquestes llistes, el
termini és del 22 de març al 19 d'abril i cal utilitzar el model pen-
jat per la Conselleria en la seua web. 
Podeu reclamar l'ordre del llistat, si no sou en ell, si no teniu tots
els serveis prestats,  les especialitats que teniu... 

bb))  CCoonnvvooccaattòòrriiaa  ddeell  pprroocceeddiimmeenntt  ppeerr  ttrriiaarr  llaa  rreessttrriicccciióó  pprroovviinncciiaall,
el curs 2011-2012, d’acord amb el que preveu l'article 5 i la Dis-
posició addicional primera de l'Acord subscrit el dia 23/11/2010.
EEss  ffaarràà  tteelleemmààttiiccaammeenntt  eenn  eellss  tteerrmmiinniiss  sseeggüüeennttss::
- Fase I: p. interí amb serveis prestats a data 15/02/2011: 

Des de les 10h de 22 març a les 14h de 19 d'abril.
- Fase II: p. interí sense serveis i que estiga en les llistes d'as-
pirants sense serveis prestats a data 15/02/2011: 

Des de les 10h de 4 maig a les 14h de 31 maig.

ATENCIÓ: Són dos procediments
paral·lels i no cal confondre'ls.

ALACANT Seu Sindical. Gl. Poeta Vte. Mogica, 5 Dimecres 23 març 18 h
ALCOI Seu del Sindicat. Oliver nº 1 5é Dimecres 23 març 18 h
ALGORFA CP Cervantes. Dijous 24 març 18 h
PETRER IES Azorín Dijous 24 març 18 h
ELX Seu sindical . Maximilià Thous, 121 Dijous 24 març 18 h
DENIA CP Les Vessanes Dijous 24 març 18 h
La Vila Joiosa C.P. Hispanitat  Dimarts  22 març 18 h
Benicarló Seu del sindicat Dimecres 23 març 18h.
Castelló Seu del sindicat Dimarts 22 març 18h
Alzira Seu del Sindicat Dimecres 23 març 18h

Dijous 24 març 18h
Gandia Seu del Sindicat Dijous 24 març 18h
Requena IES Oleana Dimecres 23 març 11,15h
Ontinyent CP Lluís Vives (Llombo) Dimecres 23 març 18h
Sagunt-Port IES Clot del Moro Dimecres 23 març 18h
Utiel IES Alameda Dimecres 23 març 11,15h
València Seu del Sindicat Dimecres 23 març 18h
Xàtiva Seu del Sindicat Dimecres 23 març 17,30h

ASSEMBLEES

Davant la nova situació
i amb l'objectiu de cla-
rificar al màxim con in-
tervindre en aquests
procediments, 
STEPV us convoca a
participar en les as-
semblees següents:

Ordre del dia
1.- Aplicació nou acord
de professorat interí.
2.- Precs i preguntes.

En la mesa sectorial del 19 novembre
es va tancar definitivament la nego-
ciació de l'acord de gestió de les bor-
ses que va començar el passat 30
d’abril quan STEPV no va signar un
document, que havia de substituir
l’anterior de 1993, entre altres coses
perquè no garantia l’extensió de la
restricció provincial a totes les borses
i no s’havia d’aplicar fins l’1 setembre
de 2011. 

Durant la mesa de 19 novembre, el
director general de Personal, en coin-
cidència amb la posició d’STEPV, va
aclarir  que la restricció de província
era perfectament possible, amb l'ú-
nica limitació que es puguen cobrir
totes les vacants i substitucions de
qualsevol especialitat. En aquest sen-
tit, en un gest de bona voluntat, va
mostrar dos esborranys d’instruc-
cions, un per a l’adjudicació dels llocs
de treball setmanals d’aquest curs, i
un altre per al curs que ve, responent
així a la demanda d’STEPV. A més, va
presentar dos informes sobre el pro-
cés per a sol·licitar la restricció pro-
vincial que permetrà a la major part
de p. interí treballar més a prop del
seu lloc de residència.

APLICACIÓ MILLORES DE L’ACORD: 
ADJUDICACIONS SETMANALS 
I RESTRICCIÓ PROVINCIAL



� Està previst que s'aplique a partir de finals de març o
principis d'abril i fins a final de curs 2010-2011
� L'adjudicació es realitzarà telemàticament.

�Hi haurà dos procediments:
1- Per cobrir llocs de treball aa  tteemmppss  ccoommpplleett, tant va-
cants com a substitucions. S’efectuaran adjudicacions
els dimarts i dijous de cada setmana, per a cadascun
dels cossos i especialitats, 
2- Per cobrir llocs aa  tteemmppss  ppaarrcciiaall, reducció de jornada i
de naturalesa itinerant. Per a cadascun dels cossos i es-
pecialitats, s'efectuaran adjudicacions els dijous de cada
setmana.

�Determinació de llocs per a la seua cobertura
- Les vacants i substitucions, a temps complet, oferts en
les convocatòries seran d'acceptació oobblliiggaattòòrriiaa. S'entén
que la persona candidata convocada renúncia definitiva-
ment a les borses en les quals estigua inscrita si no pre-
senta sol·licitud o si en el procés d'adjudicació quedara
sense adjudicar algun lloc dels quals la persona aspi-
rant va optar per no seleccionar, sense perjudici de les
causes de no exclusió establertes en l'Acord de 1993 i
l’Addenda de 1999. 
És a dir, ha de seleccionar tots els llocs.
- Seran de provisió vvoolluunnttààrriiaa absoluta: els llocs a temps
parcial, amb reducció de jornada i de naturalesa itine-
rant. Eixos llocs quedaran especificats en les convocatò-
ries setmanals i els integrants de les borses convocades
no tindran l'obligació de presentar sol·licitud, conside-
rant-se en tal cas que no opten a les mateixes.

� Convocatòria.
1. Provisió de vvaaccaannttss  ii  ssuubbssttiittuucciioonnss, a temps complet,
abans de les 12.00 hs dels dilluns i dimecres es faran
públiques a través de la pàgina de Conselleria:
a) Relació de llocs, per D. Territorial, cos i especialitat,
la provisió de la qual es considera necessària, així
com les seues característiques i requisits.
b) Relació d'aspirants convocats per D. Territorials.

2. Per a la provisió de llocs a tteemmppss  ppaarrcciiaall, amb reduc-
ció de jornada i de naturalesa itinerant, abans de les
12.00 hs dels dilluns es faran públiques a través de la
pàgina web de Conselleria:
a) Relació de llocs, per D. Territorial, cos i especialitat,
la provisió de la qual es considera necessària, així
com les seues característiques i requisits.
b) Relació de borses els integrants de les quals que-
den convocats.

3. En els actes d'adjudicació, només podran participar
les persones candidates que no tinguen plaça adjudi-
cada en el moment d'efectuar-se la convocatòria.

4. Les persones seleccionades a l'efecte de provisió de
vacants i substitucions a temps complet, podran optar
als procediments de provisió a temps parcial, amb re-
ducció de jornada i de naturalesa itinerant. Si a un candi-
dat-a li resultara adjudicat un lloc vacant o de
substitució, automàticament quedarà exclòs de la con-
vocatòria de provisió voluntària absoluta.

� Sol·licituds
1. S'efectuarà mitjançant sistema telemàtic. 
2. Seran presentades abans 12 hs de dimarts i dijous.
3. Només s'admetran a tràmit les sol·licituds confirma-
des telemàticament a l'Administració amb anterioritat a
les 12.00 hores dels dimarts i dijous. 
4. En la sol·licitud de caràcter setmanal, l'elecció de
llocs dependrà de la naturalesa dels mateixos:
a) Les vacants i substitucions a temps complet, apa-
reixeran totes com seleccionades. La persona aspi-
rant assenyalarà l'ordre de preferència, ordenant tots
els llocs oferts. Si no sol·licita o si en l’adjudicació
queda sense assignar algun lloc al qual haguera optat
per no seleccionar, quedarà exclòs de les borses en
les quals estiguera inscrit.
b) Els llocs de provisió voluntària absoluta apareixeran
tots com no seleccionats. La persona aspirant mar-
carà aquells pels quals desitge optar i assenyalarà
l'ordre de preferència d'aquests llocs.

5. La sol·licitud s'entendrà en tot cas com a petició única
per a cadascuna de les convocatòries que es facen pú-
bliques, per la qual cosa en el supòsit de presentar-se
diverses sol·licituds en una mateixa convocatòria, l'úl-
tima presentada anul·larà a les anteriors.

�Adjudicació de destinacions.
1. L'Administració adjudicarà destinacions en funció de
les preferències sol·licitades, atenent a l'ordre de prela-
ció que tinguen en la corresponent borsa.
2. Les resolucions es publicaran a través de la pàgina
web de la Conselleria d'Educació.
3. Les destinacions adjudicades són irrenunciables, tret
que s'acredite trobar-se en algun dels supòsits contem-
plats en l'Acord 1993 i Addenda 99.

� Finalització del nomenament
1. Quan cesse, serà activat de nou en les borses en les
quals estigua inscrit, sempre que no haja estat exclòs
d’elles, estant disponible per a una nova convocatòria,
respectant-se el mateix ordre que tenia en eixes borses.
2. Quan el cessament se produeixca per la incorporació
d'un funcionari-a de carrera, el cessament del mateix es
realitzarà a data en què tinga efectes administratius la
incorporació. 

SOBRE EL PROCEDIMENT PER A LES 
ADJUDICACIONS SETMANALS PEL
QUE RESTA DE CURS 2010-2011



L'Acord de la Mesa Sectorial d'Educació del
dia 23 de novembre de 2010, signat entre la
Administració i les organitzacions sindicals
STEPV, CC OO, UGT i ANPE, per regular la
gestió de les borses del professorat interí,
contempla en l'article 5 i en la disposició ad-
dicional primera que els integrants de les
borses poden optar, almenys, per una provín-
cia preferent per a l'acompliment d'un lloc de
treball en règim d'interinitat.
Per poder desenvolupar el procés, en la pa-
gina web de Conselleria es pot consultar les
persones integrants en les diferents borses,
amb o sense serveis.
Com a aquestes llistes s'han observat bas-
tants errors, en la mateixa pàgina de Conse-
lleria, hi ha penjat un model d'instància per
reclamar si no és correcta la vostra situació.

El termini de presentació telemàtica de sol·li-
citud de província/s preferent/s per a optar a
un lloc de treball en règim d'interinitat serà:

Fase primera: Per als integrants de les
llistes amb serveis prestats a data 15 de
febrer de 2011: Des de les 10 hores del
dia 22 de març a les 14 hores del dia 19
d'abril de 2011.

Fase segona: Per als integrants de les
llistes sense serveis prestats a data 15
de febrer de 2011: Des de les 10 hores
del dia 4 de maig a les 14 hores del dia
31 de maig de 2011.

Els aspirants que es troben en les dos llistats
únicament podràn realitzar la sol·licitud de
província/s preferent/s per a desempenyar un
lloc de treball en règim d'interinitat en la pri-
mera fase.

La finalitat d'aquest procediment és poder de-
terminar les borses on l'obligatorietat podrà
tindre referència provincial, per a la provisió
de llocs vacants a temps complet, per a això
els i les aspirants assenyalaran la/s provín-
cia/s preferent/s i l'ordre de preferència de
les mateixes. 

Qui no efectue petició de província/s prefe-
rent/s, s'entendrà, que opta indistintament
per prestar serveis en un centre de qualsevol
de les tres províncies segons les necessitats
educatives. 

A l'efecte de provisió de llocs vacants oferts a
partir de l'1 de gener de 2012 i llocs de subs-
titució, a temps complet, els i les aspirants
assenyalaràn la/s província/s preferent/s i
l'ordre de preferència de les mateixes. 

Qui no efectue petició de província/s prefe-
rent/s, s'entendrà que opta indistintament per
prestar serveis en un centre de qualsevol de
les tres províncies segons les necessitats
educatives. 

En el cas que es presenten en termini i forma
més d'una sol·licitud de província/s prefe-
rent/s per a obtindre un lloc de treball en
règim d'interinitat, només es tindrà en
compte l'última presentada. 

Per informar de tot aquest procés així com de
totes les conseqüències del nou Acord que
entrarà en vigor el proper curs 2011-2011 el
STEPV CONVOCA  ASSEMBLEES COMARCALS
.

SOL·LICITUD DE 
PROVÍNCIA PER A LA 
PROVISIÓ DE LLOCS 
DURANT EL CURS 2011/2012


