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ASPECTES DESTACATS
Calendari.
Data de publicació al DOGC: com a molt tard el 31
d'octubre.
Termini de sol·licituds: del 6 de novembre al 22 de
novembre (ambdós inclosos).
Publicació de la llista d'admesos i exclosos i puntuació:
al voltant del 21 de gener (5 dies per a possibles
reclamacions).
Publicació de la llista de vacants provisionals: abans
del 15 de febrer.
Publicació de la resolució provisional: 14 de març.
Reclamacions resolució provisional: 5 dies hàbils a
partir de l’endemà de la resolució provisional.
Publicació de les vacants definitives: abans del 12 d’
abril.
Resolució definitiva: 14 de maig.
Els efectes de les resolucions de les convocatòries dels
concursos de trasllats serà la d'1 de setembre de
2013.

Les destinacions adjudicades a la resolució definitiva
són irrenunciables.

Participació obligatòria.
Professorat que reingressa al servei actiu amb
destinació provisional per pèrdua de la destinació
definitiva, per procedir de llocs de treball docent a
l'estranger o d'altres llocs de l'Administració, o per
causes anàlogues que hagin implicat la pèrdua del lloc
de treball que ocupaven amb caràcter definitiu.
El professorat suprimit no està obligat a demanar tots
els centres de la zona o localitat per a mantenir el dret
preferent.
Funcionaris docents en situació administrativa de
servei actiu i amb destinació provisional, i els
aspirants seleccionats en els processos selectius
anteriors que tenen ajornada o pendent de superar la
fase de pràctiques.

Participació voluntària.
Professorat amb destinació definitiva.

Mèrits.
Es valoraran els mèrits obtinguts fins la data límit de
presentació de sol·licituds (22 de novembre 2012).
Només compten els mèrits per antiguitat i càrrecs de
coordinació, càrrecs directius i tutoria assolits com a
funcionaris de carrera.

Es puntua la situació de provisionalitat.

Haver format part dels tribunals d'oposicions, la tutoria
de les pràctiques del màster i la de les pràctiques dels
alumnes universitaris es valorarà com a mèrit.

Només es valoraran les tutories a partir de la LOE
(maig de 2007).




