
RESOLUCIÓ de 27 de gener de 2023, de la Direcció General de Personal Docent de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es fa pública la relació de vacants
provisionals  a  proveir  en  el  procediment  de  concurs  de  trasllats  de  àmbit  estatal  del
personal  funcionari  docent  del  cos de mestres,  convocat  mitjançant  la  Resolució  d’11
d’octubre de 2022. 

En l'apartat 2.1 de la base segona de la Resolució de 11 d’octubre de 2022. (DOGV
núm 9449, de 14.10.2022), de la Direcció General de Personal Docent, per la qual es
convoca  procediment  de  provisió  de  llocs  del  personal  funcionari  docent  del  cos  de
mestres dependents de l'àmbit  de gestió de la  Generalitat  Valenciana,  s'estableix  que
s'oferiran les  places  o  llocs  vacants  que  es  determinen,  entre  els  quals  s'inclouran,
almenys, els que es produïsquen fins al 31 de desembre de 2022, així com aquells que
resulten de la resolució del procediment de cada cos docent, sempre que, en qualsevol
dels casos, la continuïtat del seu funcionament estiga prevista en la planificació educativa.

L'apartat  2.3,  estableix que totes les vacants a què es fa referència en aquesta base
hauran  de  correspondre  a  llocs  de  treball  d'Educació  Infantil,  Primària  i  primer  cicle
d'Educació Secundària Obligatòria en instituts, departaments d'orientació en instituts i de
centres de formació de persones adultes, la necessitat de les quals es trobe prevista en la
planificació escolar.

Per  tot  això,  en  virtut  de  les  atribucions  reconegudes  en  l'article  8  del  Decret
173/2020, de 30 d'octubre, del Consell pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional
de la  Conselleria  d'Educació,  Cultura  i  Esport,  aquesta  Direcció  General  de  Personal
Docent:

RESOLC

Publicar  la  relació  provisional  de  llocs  de  treball  vacants  a  proveir  en  la
convocatòria regulada per la Resolució d’11 d’octubre de 2022, per la qual es convoca un
procediment  de  provisió  de  llocs  del  personal  funcionari  docent  del  cos  de  mestres,
dependents de l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana, el funcionament dels quals
es troba previst en la planificació educativa i que figuren en els annexos I i II (itinerants)
d’aquesta resolució.

LA DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL DOCENT
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