
Som un col·lectiu format per més de 200 funcionaris docents del cos 590 de funcionaris, de                
professors d’educació secundària i del cos 591 de professors tècnics, que concursa des de              
Catalunya al País Valencià i que per una errada informàtica no hem obtingut plaça              
provisional del concurs de trasllats 2020-2021. 
 
Per això, davant els següents fets: 
 

● Que hem participat en el concurs de trasllats convocat d'acord amb la Resolució             
EDU/2669/2020, de 26 d'octubre  (DOGC núm. 8261, de 2.11.2020)  

● Que el 4 de març de 2021 el Ministeri d’Educació publica els llistats d’adjudicacions              
provisionals del concurs de trasllats d’àmbit estatal. 

● Que cap docent del cos 590 de funcionaris, de professors d’educació secundària i 
del cos 591 professors tècnics, que concursa des de Catalunya al País Valencià obté 
plaça provisional. Les dues places donades són de professors d'EOI i Escola d'Arts, 
on no hi ha requisit lingüístic. 

● Que hem presentat nombroses queixes i al·legacions al Departament         
d’Ensenyament i al Ministeri d’Educació per l’adjudicació d’aquestes places a          
companys amb menor puntuació i no tenim cap comunicat oficial a les pàgines             
d’aquestes institucions. 

● Que el 5 de març el mateix Departament d’Educació reconeix en comunicacions amb             
els sindicats que es tracta d’una errada administrativa lligada amb la catalogació de             
les places en la casella vernacle. 

● Que hem comprovat que tant els codis de les especialitats a les quals hem concursat               
com el codi de llengua vernacle són correctes en les nostres sol·licituds. 

● Que el 8 de març el Departament d’Educació ens emplaça a reclamar            
individualment. Ens ho comunica a través dels mitjans de comunicació i dels            
enllaços sindicals sense emetre cap comunicat oficial i no se’ns garanteix una            
actuació d’ofici.  

● Que estimem que més de 200 professors estem afectats per l’errada directament i             
qui sap quants indirectament amb la inclusió de més de 200 sol·licituds noves en la               
definitiva i l’efecte dòmino que això suposarà. 

● Que s’indica l’article 11 de l’Ordre EFP/942/2020, de 5 d’octubre, per la qual             
s'estableixen les normes procedimentals aplicables als concursos de trasllats d'àmbit          
estatal, convocats durant el curs 2020/2021, per a personal funcionari dels Cossos            
docents contemplats en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, que les              
Administracions educatives, en l'àmbit de les seves competències, adoptaran les          
mesures que estimin oportunes a fi d'assegurar l'adequada publicitat de les           
resolucions provisionals i definitives d'aquests concursos, d'acord amb el que          
disposin a aquest efecte les respectives convocatòries. No obstant això, el Ministeri            
d'Educació i Formació Professional podrà facilitar a través de la seva pàgina web la              
consulta individualitzada, mitjançant identificació personal, del resultat de la         
resolució, tant provisional com definitiva, i de les dades de participació. 

Exposem: 

● Que l’article 11 de l’Ordre EFP/942/2020 no s’està garantint, ja que la publicació de              
la resolució provisional té errades greus que afecten a part dels llistats de les              



comunitats autònomes per culpa d’un problema informàtic en el traspàs de           
determinats fitxers que s’envien al ministeri segons el Departament d’Educació 

● Que s’estan vulnerant els principis de transparència, igualtat, incomunicabilitat i mèrit 
del concurs de trasllats de totes les persones participants. 

● Que la solució que ens ofereix el Departament d’Educació d’esperar a la resolució             
definitiva del mes de maig implica la pèrdua del dret de desistiment a la plaça               
atorgada i la renúncia a reclamar qualsevol altra errada que pugui succeir. A més del               
desplaçament de molts professors en les llistes definitives del País Valencià, on els             
docents tampoc tindran possibilitat de reclamació. Unes llistes que en res           
s'assemblaran a les provisionals. 

 
I demanem: 
 

● Que el Departament d’Educació retiri immediatament, de manera coordinada amb la           
resta d’administracions educatives i el Ministerio de Educación, el llistat actual amb            
l'adjudicació provisional dels participants dels cossos d'ensenyaments secundaris i         
de la Inspecció d'Educació a la convocatòria citada anteriorment. 

● Que es deixi sense efecte la resolució provisional del Concurs de Trasllats del             
passat 4 de Març i es torni a publicar una nova resolució provisional amb les               
oportunes correccions dels errors generals imputables a l’Admnistració, els quals          
s’han identificat i reconegut per la mateixa Administració educativa.  

● Que la solució que es plantegi permeti concursar en igualtat de condicions, i que no               
impliqui ni una pèrdua de drets administratius dels participants en el concurs, ni             
haver d’esperar a la publicació del llistat de l’adjudicació definitiva prevista pel proper             
mes de maig, amb tota la incertesa que provoquen aquests fets en les famílies              
afectades.  
 

 
 
 
 
 


