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RESUM DE LES BASES

 

*Places oferides. 
 

S’oferiran els llocs vacants que es determinen, entre els quals s’inclouran els que 

es produïsquen fins al 31 de desembre de 2019, així com aquells que resulten del 

mateix procediment (resultes).

  

Mai s’adjudicaran de manera forçosa:

Itineràncies

Centres de Reeducació

Centres d’Educació Especial

Centres d’FPA

Centres Penitenciaris

CAES

 

Els funcionaris i les funcionàries que vulguen accedir a aquestes vacants hauran de 

sol·licitar-les expressament.

 

*Requisits específics per a l’exercici de determinats llocs. 
(Consultar la resolución en cada cas).

 

 *Participació voluntària.
 

a - Funcionariat de carrera en situació de servei actiu o en serveis especials amb 

destinació definitiva, sempre que, en finalitzar aquest curs escolar (31 d’agost 

2020) hagen transcorregut, almenys, dos anys des de la presa de possessió 

de l’última destinació que exercisquen amb caràcter definitiu.

b - Persones reingressades  d’excedències voluntàries; en el cas d’excedència 

voluntària per interès particular hauran hagut de passar dos anys en 

excedència quan acabe el curs (31 d’agost de 2020) per a poder concursar.

c - Persones reingressades per suspensió de funcions, quan, en finalitzar el curs, 

s’haja complert la sanció i que hagen transcorregut com a mínim dos anys, 

des de la presa de possessió de la darrera destinació definitiva.

 

 *Participació obligatòria.
 

Implica adjudicació d’ofici si no es participa o no es consigna un nombre 

suficient de centres. Cal indicar ordre de províncies de preferència en la 

petició telemàtica. Si no s’obté destinació definitiva, es quedarà en situació de 

destinació provisional.

 

a - Persones reingressades amb destinació de caràcter provisional.

b - Funcionariat en excedència forçosa o suspensió de funcions.

c - Persones reincorporades des de places a l’exterior. Poden exercir dret 

preferent a localitat.

d - Funcionariat que haja perdut la destinació definitiva per compliment 

de sentència, per compliment de resolució de recurs o per supressió o 

modificació del seu lloc de treball. Poden exercir dret preferent a localitat.

e - Funcionariat que haja perdut la destinació definitiva i hi haja obtingut de nou 

una destinació docent provisional. Poden exercir dret preferent a localitat.

f - Funcionariat que durant el curs anterior estiguera prestant servei amb 

caràcter provisional en un centre dependent de la Generalitat Valenciana o 

excepcionalment en comissió de servei a una altra administració educativa 

però sense destinació definitiva.

g - Professorat que va realitzar la fase de pràctiques durant el curs escolar 

present. Participa sense puntuació. S’adjudicarà destinació segons el seu 

nombre d’ordre en el procediment selectiu.

 

Mai s’adjudicaran d’ofici les places itinerants, ni els centres de reeducació, ni 

els centres d’educació especial, ni centres d’FPA, ni centres CAES, ni centres 

penitenciaris.

 

*Drets preferents.
 

Cal fer constar en la sol·licitud de participació que s’exerceix el dret preferent i 

s’ha d’indicar la causa. Si no es fa constar expressament, aquest dret preferent 

es perd.

 

- DRET PREFERENT A CENTRE
Es pot exercir en ocasió de vacant en el cos docent pel qual es participa, per 

obtenir un nou lloc en el mateix centre on es tinga o s’haja tingut la plaça 

definitiva, en aquests supòsits, que comporten ordre de prelació:

 

1. Per supressió de la plaça, sempre que no s’haja obtingut una nova desti-

nació definitiva després de la supressió.

Es consideren places suprimides les corresponents a la supressió de cen-

tres (si no s’ha creat un altre nou), a la supressió d’ensenyaments (si no se 

substitueixen per altres equivalents) i a la supressió de llocs de treball que 

comporta la pèrdua de destinació definitiva.

 

2. Per modificació de la plaça.

 

3. Per desplaçament del centre a causa d’insuficiència horària.
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una destinació en la localitat (tot i tenir menor puntuació en el barem que altres 

sol·licitants sense aquest dret).

Per a l’obtenció d’un centre concret, dins de la localitat, és obligatori sol·licitar per 

ordre de preferència tots els centres de la localitat, agrupats en un bloc homogeni. 

Si es desitja, s’ha de seguir el mateix procediment per obtenir un centre concret 

de la zona.

Si només se sol·licita “localitat” el personal serà destinat a qualsevol centre 

d’aquesta localitat, excepte els de provisió voluntària.

Si s’omet algun centre de la localitat, l’Administració els ha de consignar d’ofici.

 

En el moment de la petició telemàtica, també es podran incloure altres peticions 

corresponents a places d’altres centres a què es puga optar per raó de les 

especialitats que es posseeixen, fora del dret preferent.

 

La consignació incorrecta, per error o omissió d’aquestes dades comporta 

l’anul·lació del dret preferent.

 

*Dret de concurrència. 
 

Diverses persones funcionàries del mateix cos docent poden condicionar la seua 

participació voluntària en el CGT a l’obtenció de destinació en un o més centres 

d’una província, sempre que complisquen les condicions següents:

 

En la petició només poden incloure centres d’una sola província, que ha de ser la 

mateixa per a tot el grup de concurrència.

A cada grup de concurrència poden participar un mínim de dues persones i un 

màxim de quatre persones.

Si una persona no obté plaça, es desestimen les sol·licituds de tot el grup.

 

Per exercir el dret de concurrència, cal indicar en la sol·licitud les dades 

identificatives de tots els membres del grup de concurrència.

La consignació incorrecta, per error o omissió d’aquestes dades comporta 

l’anul·lació de les sol·licituds de totes les persones que integren el grup de 

concurrència.

 

* Sol·licitud de participació, instància d’aportació de mèrits.
 

Es presenta una única sol·licitud per cos, tot i que es consignen diverses 

especialitats.

 

Les sol·licituds només es tramitaran per via telemàtica, mitjançant OVIDOC 

(https://ovidoc.edu.gva.es), sent necessari per entrar-hi USUARI i 

CONTRASENYA del sistema ITACA.

 

4. Per supressió de la plaça abans de complir els dos anys de destinació 

definitiva.

 

Quan concorren dos o més participants, la plaça en el mateix centre s’adjudicarà a 

qui tinga més puntuació segons el barem de mèrits. En cas d’empat, s’adjudicarà 

al participant amb major temps de servei com a funcionari de carrera en el centre.

 

Per exercir el dret preferent al seu centre, cal indicar en la sol·licitud telemàtica de 

participació que s’exerceix aquest dret, per quina situació, el codi de centre i totes 

les especialitats de les quals se siga titular per ordre de prioritat.

En el moment de la petició telemàtica, també es podran incloure altres peticions 

corresponents a places d’altres centres a què es puga optar per raó de les 

especialitats que es posseeixen, fora del dret preferent.

La consignació incorrecta, per error o omissió d’aquestes dades comporta 

l’anul·lació del dret preferent.

El dret preferent a centre és superior al dret preferent a localitat o zona. 

 

- DRET PREFERENT A LOCALITAT O ZONA.

Implica el dret preferent a obtenir una destinació definitiva en un altre centre de la 

mateixa localitat o zona, segons ordre de prelació:

 

1. Per supressió o modificació de la plaça que s’exercia amb caràcter definitiu.

2. Per desplaçament del centre a causa d’insuficiència horària.

3. Per haver passat a exercir un altre lloc a l’Administració i cessar, havent perdut 

la seua anterior destinació definitiva.

4. Per haver perdut la seua plaça definitiva amb motiu d’excedència voluntària per 

cura de familiars.

5. Per reincorporació a la docència a Espanya.

6. Per execució de sentència o resolució de recurs administratiu.

7. Rehabilitacions al servei actiu després d’incapacitat permanent.

 

El personal que es trobe en algun d’aquests supòsits, ha d’exercir obligatòriament 

el seu dret a la localitat d’origen (opcionalment a zona). Quan hi haja diversos 

participants en el mateix grup, la prioritat vindrà determinada per barem de 

mèrits. 

 

Per exercir el dret preferent a localitat, cal indicar en la sol·licitud telemàtica de 

participació que s’exerceix aquest dret, per quin supòsit, el codi de localitat i, 

opcionalment, marcar si es vol exercir el dret a zona.

S’indicaran, per ordre de preferència, totes les especialitats de les quals se 

siga titular, ordre que serà tingut en compte a l’efecte de reserva de localitat 

i especialitat. Cal marcar la casella d’”itinerància” que apareix al costat de les 

especialitats, si se sol·licita una itinerància.

El personal que exercisca el seu dret preferent a localitat, té prioritat per obtenir 

https://ovidoc.edu.gva.es
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Els requisits de participació i mèrits s’han de tenir complerts o reconeguts en la 

data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

 

La petició telemàtica de centres es realitzarà durant el mes de gener de 2020, en 

un període de 7 dies naturals a partir de la data que s’anuncie en www.ceice.gva.
es.
 

*Relació provisional i definitiva de les persones admeses amb 

les seues puntuacions i de les excloses.
 

Un cop baremades les instàncies presentades, es publicaran les relacions 

següents:

 

a) Relació provisional de les persones participants que exerceixen dret preferent i 

la seua puntuació.

b) Relació provisional de les persones participants en el concurs i la seua 

puntuació.

c) Relació provisional de les persones participants excloses i la causa.

 

Es donarà un termini de dos dies hàbils per presentar reclamacions a la relació 
de participants i les puntuacions.
 

Acabat aquest termini, es publicaran les relacions definitives de persones 

participants (el desembre de 2019, aproximadament).

 

Un cop publicada la resolució provisional de destinacions (el març de 2020 
aproximadament), es podran reclamar la puntuació i la destinació obtinguda en 
un termini de deu dies hàbils.
 

TOTES LES RECLAMACIONS ES REALITZARAN DE FORMA TELEMÀTICA A 
TRAVÉS D’OVIDOC. 

 

* Sol·licitud telemàtica de places.
 

- Amb caràcter general, cada petició es compon del codi de centre o de locali-

tat i del codi d’especialitat.

- El nombre de peticions no podrà excedir de 300.

- S’han de consignar els codis de centres o localitats i tipus de places que sol-

liciten per ordre de preferència.

- Les peticions poden fer-se a centre concret o localitat, i seran compatibles 

les dues modalitats. En aquest últim cas, s’adjudicarà el primer centre de la 

localitat amb vacant o resulta.

- Si es demana més d’un lloc-especialitat d’un mateix centre o localitat cal 

repetir el centre o localitat tantes vegades com llocs sol·licitats. Qui desitge 

Totes les persones participants han de presentar la instància d’aportació de 

mèrits, excepte els funcionaris o les funcionàries en pràctiques.

 

El personal que va participar en el CGT 2018/2019 pot:

-fer valer en el formulari la seua puntuació obtinguda, sense aportar cap 

document de mèrit nou si no els tinguera.

- fer valdre en el formulari la seua puntuació obtinguda i aportar els docu-

ments de mèrits nous si els tinguera.

-Sol·licitar una nova baremació de tots o part dels mèrits, i presentar nova-

ment la documentació acreditativa.

 

Si es detecten errors en la baremació realitzada en el procediment anterior, es pot 

sol·licitar la seua correcció.

 

El personal que no va participar en el CGT 2018/2019 ha d’aportar tota la 

documentació justificativa per a la valoració de mèrits, excepte el full de serveis i 

el justificant de participació en tribunal d’oposicions a la Comunitat Valenciana.

 

ELS MÈRITS AL·LEGATS I NO JUSTIFICATS DOCUMENTALMENT, 
NO SERAN TINGUTS EN COMPTE.

 

La documentació original aportada podrà recuperar-se en la Direcció Territorial 

(DT) de participació des de l’1 fins al 15 d’octubre de 2020.

 

La documentació (còpies compulsades o originals i còpies per a compulsar en la 

mateixa DT) s’ha de presentar al Registre d’Entrada de la DT en què es tinga la 

plaça definitiva. Pot enviar-se per correu postal certificat, però amb el segell de 

l’oficina de correus on conste la data de presentació.

 

L’Administració podrà requerir a les persones sol·licitants en qualsevol moment 

del procés perquè justifiquen els mèrits sobre els quals es plantegen dubtes o 

reclamacions. Els mèrits al·legats i no justificats degudament no seran tinguts en 
compte.
 

 

*Termini de presentació de sol·licituds i documentació
 

Des de 4 de novembre fins a 22 de novembre ambdós inclosos caldrà presentar la 

sol·licitud i la documentació acreditativa de mèrits.

 

Conclòs el termini de presentació de sol·licituds, no serà tinguda en compte cap 

sol·licitud, ni modificació, ni aportació de mèrits.

 

http://www.ceice.gva.es/va/
http://www.ceice.gva.es/va/
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 Les destinacions adjudicades en la resolució definitiva són irrenunciables, 

excepte per a les persones participants que han obtingut vacant en diferents 

cossos docents.

 

 *Desistiments i renúncies.
 

Si un cop publicada la puntuació definitiva del barem, les persones que 

concursen amb caràcter voluntari no accedeixen a la petició telemàtica de 

centres, no continuaran en el procés.

Així mateix, les persones que concursen amb caràcter voluntari poden 

desistir de la seua participació en el termini de dos dies hàbils des de 

l’endemà a la publicació de la llista provisional de destinacions.

 

*Irrenunciabilitat de destinacions i presa de possessió.
 

Les destinacions adjudicades en la resolució definitiva són irrenunciables, 

excepte per  als participants i les participants que han obtingut vacant en 

diferents cossos docents, que hauran d’optar per una de les destinacions 

en el termini de deu dies naturals següents a la publicació de la resolució 

definitiva. Si no s’opta, s’ha de prendre possessió de la plaça obtinguda en el 

cos des del qual es participa.

 

La presa de possessió en les noves destinacions es realitzarà l’1 de setembre 

de 2020.

sol·licitar tots els centres corresponents a una localitat podran anotar 

únicament els codis corresponents a la localitat i lloc-especialitat. Si res-

pecte a tots els centres d’una localitat desitjara sol·licitar algun o alguns 

de manera prioritària, aquests centres podran consignar com a peticions 

individualitzades per ordre de preferència i, a continuació, consignar el 

codi corresponent a la localitat i lloc-especialitat, entenent-se incorporats 

a les seues peticions la resta centres.

 

Les vacants o resultes dels centres penitenciaris, dels centres d’atenció 

educativa singular (CAES), dels centres d’educació de persones adultes i dels 

centres de reeducació, no s’entenen sol·licitades en la petició de localitat i 

han de ser sol·licitades expressament si es vol optar-hi.

 

Si es presentara en termini i forma més d’una sol·licitud de places, només es 

tindrà en compte l’última presentada.

 

Les persones que participen voluntàriament i que no realitzen la sol·licitud 

telemàtica de places, no continuaran en el procés. 

 

*Prioritats.
 

Hi haurà una prelació en l’adjudicació de vacants i, si escau, de resultes, de la 

manera següent:

1r Adjudicació relativa al dret preferent a centre.

2n Adjudicació relativa al dret preferent a localitat o zona.

3r Adjudicació resultant del concurs.

 

És requisit imprescindible per ser adjudicat en un lloc, tenir l’especialitat i el 

requisit lingüístic del lloc.

 

*Adjudicació provisional i definitiva de destinacions.
 

Un cop publicada la resolució provisional de destinacions (el març de 2020 

aproximadament), es podran reclamar la puntuació i la destinació obtinguda 

en un termini de deu dies hàbils.

 

Després d’atendre les reclamacions i un cop publicades les vacants 

definitives, es procedirà a dictar la resolució per la qual s’aproven les 

adjudicacions definitives de destinacions del concurs de trasllats present. Es 

publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i en la pàgina web de 

la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport: http://www.ceice.
gva.es.

http://www.ceice.gva.es.
http://www.ceice.gva.es.
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