
Concurs general 
de trasllats
Curs 2022-23



Del 17 d'octubre al 7 de novembre 
de 2022, ambdós inclosos. 

És un tràmit  telemàtic que pots fer 
tantes vegades com vulguis. El 
darrer que facis dins el termini serà 
sempre el que comptarà.

Abans de fer el tràmit

Funcionaris sense destinació 
definitiva
Funcionaris en pràctiques

Resta de funcionaris de carrera

Participació forçosa

Has de posar totes les places 
disponibles d'acord amb 
l'especialitat, sinó l'Administració  
afegirà aleatòriament les que no 
s'hagin triat. 

Participació voluntària

Pots incloure 300 peticions com a 
màxim. 

Enguany el concurs és estatal. Per 
tant, pots triar places de totes les 
comunitats autònomes.
 
El concurs és «a cegues». No se 
sap si hi haurà places a tots els
centres. Per això, cal posar les 
places de tots els centres on 
vulguem anar, encara que no 
tinguem clar si hi haurà plaça.

Termini Qui el pot fer? Què puc triar?



 
 

Tràmit pas a pas

Tecleja al navegador: stei.cat/publica/concurs
Clica al botó << Accés al tràmit >>
S'obrirà el web per autenticar-te, amb cl@ve, 
certificat o DNI electrònic. 

1.
2.
3.

http://www.stei.cat/publica/comissions


 

T'aconsellam que llegeixis l'explicació de tot el que cal 
saber i clica <<següent >>
Clica sobre << Instància concurs de trasllats>> per iniciar 
el tràmit.

1.

2.



Revisa que totes les dades personals són correctes, sobretot el correu electrònic.
Certificació dels registres sexuals. No marquis cap dels dos camps perquè si no l'hauràs de presentar 
personalment!

1.
2.



 
El dret preferent a centre està deshabilitat per a
les persones que no el poden sol·licitar. Les que sí
que ho poden fer, poden exercir-lo o no. Són
funcionaris als quals se’ls ha suprimit la plaça
definitiva, se’ls ha modificat la plaça o han estat
desplaçats durant tres cursos per manca d’horari.
Poden clicar dret preferent a localitat o zona els
funcionaris als quals se’ls ha suprimit la plaça
definitiva, se’ls ha modificat, desplaçats durant tres
cursos per manca d’horari o reingressats d’altres
llocs de l’Administració, de places a l’exterior, etc.

1.
2.

3.

Corrobora que les dades de la destinació i del 

procés pel qual s’ingressà al cos són les que 

toquen. 

1.



 
 
Has d’indicar fent els respectius clics als apartats
en què estàs d’acord. Si has d’adjuntar
documentació, perquè no hi estàs d’acord, ho
has d'indicar, manifestant els mèrits concrets
amb la puntuació dels quals no estàs d'acord.

1.
2.
3.

Fixa’t bé en els diversos apartats que apareixen 
perquè, si falta res, després hauràs d’indicar que no 
estàs d’acord amb l'ítem en qüestió.
A baix de tot,t’indica els punts amb què concurses.

1.

2.



En aquesta pantalla tan sols has de clicar sobre
el + per tal de començar a afegir centres.
A dalt, Especialitat, indiques per quina
especialitat (o funció) vols concursar.

1.

2.

 
 
Clica al mapa per seleccionar el municipi i després
hi podràs triar el centre. Si vols anar a un centre
d’una altra comunitat has de mirar els codis dels
centres a la normativa de la comunitat a què vols
concursar. Si concurses per Balears, et recomanam
usar el mapa, però no hi ha mapa per al Principat o
el País Valencià. 

1.
2.
3.



Vernacle i Bilingüe, a les Illes, estan 
marcades que SÍ la primera i NO, la segona. 
No es poden modificar. 
Itinerant. T’indica que les places són NO 
itinerants per defecte (marca que SÍ a la 
pantalla si vols les itinerants). Es consideren 
especialitats distintes les que comporten el 
caràcter d’itinerant. Per tant, si a un centre hi 
ha places itinerants i no itinerants d’una 
mateixa especialitat i vols optar a totes 
dues, escriu el codi dos cops i marca la 
casella sobre el caràcter itinerant de la 
plaça en un cas itinerant «NO» i en l’altre 
itinerant «SÍ», o viceversa.

1.

2.



Tria el municipi que vulguis. Si tries Marratxí, per 
exemple, hauràs de senyalar si demanes sa Cabaneta, 
el Pla de Na Tesa, Pont d'Inca o Pòrtol. Tens la 
possibilitat de triar tots els centres d’una localitat 
mitjançant l’estrella, però també ho pots fer mamb la 
lupa. 

A dalt del mapa, s’aniran col·locant els centres, i amb 
l'ajuda de les dues fletxes pots anar desplaçent les 
teves preferències més amunt o més avall. O bé pots 
continuar-ne afegint amb el <<+>> o eliminant amb el 
<<->>.



El dret de concurrència implica que els participants 
d’un mateix grup sol·liciten alhora destinació a un o 
diversos centres d’una mateixa província. El nombre 
màxim de participants són 4. Solen recórrer-hi 
parelles de funcionaris que volen canviar d’illa o 
província si tots dos obtenen plaça. Si no escau, no ho 
marquis.

No et deixa continuar si no s'accepta la informació. 
Llegeix i després confirma que has llegit tot el que
hi diu sobre la protecció de dades.



En el cas d'haver d'adjuntar documentació, posa el ratolí 
sobre la icona de documentació i es desplegarà una 
descripció de quina has d'aportar:

A més, has d’adjuntar una còpia dels documents indicats 
per acreditar-los i complimentar-ne l'enviament 
telemàtic. Per a la presentació telemàtica, els documents 
justificatius s'han de digitalitzar mitjançant escaneig, 
conversió i unificació en format PDF. 

Si no has d'adjuntar cap document, continues amb el 
tràmit ja per acabar-lo.

Resum de sol·licitud. És important que hi paris 
esment. L’ordre que has indicat és el que es 
reflectirà a la petició. Rumia-t'ho bé perquè a partir 
de dia 7 de novembre  no el podràs modificar pus. 
Si veus que no és correcte, pots tornar enrere. 

Així mateix, cal que declaris que reuneixes els 
requisits i que tot és cert per poder continuar.



Clica << adjuntar document>>
Clica <<seleccionar un arxiu>> i penja'l de 
l'ordinador.
Escriu el nom al requadre.
Clica a << adjuntar >>
En cas d'haver adjuntat documents, apareixerà un 
resum on veuràs els arxius. Registra la sol·licitud.

1.
2.

3.
4.
5.



A punt per registrar la instància del tràmit i 
finalitzar. Clica a registrar la sol·licitud i passaràs a 
la cinquena i darrera fase: finalització.

1.
 
Entra al teu portal des de la CAIB, i comprova a les 
meves gestions que el tràmit s’ha enviat 
correctament. 

1.
2.



Si tens dubtes
contacta'ns a través de:

publica@stei.cat 

971901600     971845505
971881859     971303912

971482919                          

650933510

@STEIensenyamentpublic

@epublicstei

@steiensenyamentpublic

@epublicSTEI



Sort amb la tria!


