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CONCURS DE TRASLLATS
El termini per al curs 2022/2023, que serà del 17 doctubre al 7 de novembre de 2022,
ambdós inclosos.
Des del sindicat ASINPRE demanem que surtin totes les places perquè els funcionaris

Concurs
trasllats

puguin obtenir una plaça definitiva i no el que passa any rere anys que surten unes places
ridícules per generar que la majoria dels centres tinguin plantilla provisional perquè no
puguin reclamar els seus drets i estar a la decisió arbitrària del que decideixi la direcció.
—Katie

CONCURS DE MÈRITS
La majoria dels territoris han subscrit l'acord que permeti
aplicar un procediment simultani per a la convocatòria a les
diferents comunitats autònomes.
El termini de presentació d'instàncies per al concurs
extraordinari de mèrits per a l'estabilització de l'ocupació
temporal comprendrà del 21 de novembre al 21 de
desembre del 2022, ambdós inclosos.
Aquest termini hauria de permetre a les comunitats
autònomes resoldre els processos del concurs de mèrits
amb el nomenament dels funcionaris de carrera
seleccionats, abans de l'1 de setembre de 2023.

CONCURS MÈRITS

Una única instància per
especialitat

Les convocatòries s'ajustaran al barem únic

Les persones que participin en el concurs de

que s'establirà sobre la base dels mèrits

mèrits, que optin a les places convocades per

següents: experiència docent: màxim 7 punts;

les administracions educatives signants,

Formació acadèmica: màxim 3 punts i altres

presentaran una única instància per

mèrits: màxim 5 punts.

especialitat a l'Administració educativa que

Les persones aspirants podran assolir un

hagi ofert la plaça que se sol·liciti en primer

màxim de 15 punts per la valoració dels seus

lloc, sent l'encarregada de verificar els requisits

mèrits.

de participació de la persona aspirant i de
baremar els mèrits al·legats..

Barem únic

📣

SINDICAT ASINPRE

EL SINDICAT ASINPRE DEMANEM
Catalunya serà l'encarregada de verificar els mèrits i enviarà a la resta de comunitats dels aspirants que hi
participin per a altres comunitats.
Des del sindicat ASINPRE no establir la limitació de l'any 2012 pel reconeixement de processos selectius
superats amb anterioritat.
També demanem que com en altres processos selectius que els mèrits siguin perfeccionats fins a la data de
finalització del termini de presentació de sol·licituds.

📣

SINDICAT ASINPRE

LLISTATS DEFINITIUS DE PERSONAS SELECCIONADES
Les administracions educatives remetran al Ministeri dEducació i FP la proposta dels llistats definitius de
persones seleccionades, ordenats per cos, especialitat per al seu nomenament com a personal funcionari de
carrera.
Les persones aspirants que superin el procediment selectiu i siguin nomenades personal funcionari de carrera,
hauran d'obtenir la primera destinació definitiva en l'àmbit de l'Administració educativa en què hagin
superat el procediment selectiu.

