RESOLUCIÓ de 10 de novembre de 2021, de la directora general de Personal Docent, per la
qual es convoca l'acte per a l'adjudicació amb caràcter temporal de dos llocs de treball
corresponents al cos d'inspectors d'educació.

L'article 27 del Decret 80/2017 estableix que la direcció general competent en matèria de personal
docent, a petició de la Inspecció General d'Educació, procedirà a la provisió de llocs de treball
amb caràcter temporal derivats de les següents situacions: existència de vacant per absència del
titular, per pas del titular a situació de serveis especials i per altres circumstàncies que determinen
l'absència temporal de la persona titular durant un període que impedisca el funcionament del
servei. Aquest mateix article regula, en els seus punts 3 i 4, la forma de provisió d'aquests llocs de
treball. En aquest article s'estableix l'ordenació de la llista per al nomenament amb caràcter
temporal d'inspectores o inspectors accidentals.
L'Ordre 1/2020, de 7 de gener, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOGV núm. 8718,
de 16 de gener) per la qual es convoca procediment selectiu d'accés al cos d'inspectors
d'educació, estableix en l'article 14 els criteris per a la constitució i ordenació de la llista de
persones per a inspectores i inspectors accidentals.
Per la Resolució de 15 de desembre de 2020, de la directora general de Personal Docent, per la
qual es convoca a l'acte d'adjudicació de llocs els inspectors i inspectores que han superat el
procés selectiu convocat per l'Ordre 1/2020, de 7 de gener, de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esport (DOGV núm. 8718, de 16 de gener), que va convocar procediment d'accés al cos
d'Inspecció d'Educació i, seguidament, es convoca acte d'adjudicació de llocs de treball amb
caràcter temporal en la Inspecció d'Educació en l'àmbit de la Generalitat Valenciana, segons la
llista ordenada que s'aprova i que s'ha generat després del procés selectiu convocat per l'Ordre
1/2020, es va procedir a la provisió de llocs amb caràcter temporal d'acord amb el que s'estableix
en l'article 27 del Decret 80/2017 abans referit.
Per la Resolució de 23 de juliol de 2021, de la directora general de Personal Docent, es convoca a
l'acte d'adjudicació de llocs els inspectors i inspectores que van superar el procés selectiu
convocat per Ordre 1/2020, de 7 de gener, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOGV
núm. 8718, de 16 de gener) i seguidament, es convoca acte d'adjudicació de llocs de treball amb
caràcter temporal en la Inspecció d'Educació en l'àmbit de la Generalitat Valenciana, segons la
llista ordenada que s'ha generat després del procés selectiu convocat per l'Ordre 1/2020.
La necessitat de cobrir, amb caràcter urgent, dos llocs vacants en el Servei d'Inspecció de la
Direcció Territorial de València, requereix la convocatòria d'un acte d'adjudicació per proveir
aquests llocs amb caràcter temporal.
Per això, aquesta Direcció General, fent ús de les funcions que li atribueix el Decret 173/2020, de
30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esport (DOGV 8959, de 24.11.2020), resol:
1.- Acte d'adjudicació.
Es convoca les persones que, havent participat en el procediment selectiu d'accés al cos
d'Inspecció d'Educació regulat per l'Ordre 1/2020, formen part de la llista per a inspectores o
inspectors accidentals, que no van obtindre lloc en l'adjudicació realitzada el passat dia 27 de juliol
de 2021. Aquest personal està relacionat en l'annex II de la Resolució de 15 de desembre de
2020, de la Directora General de Personal Docent, per la qual es convoca l'acte per a l'adjudicació
de llocs als inspectors i inspectores que han superat el procés selectiu convocat per l'Ordre
1/2020, de 7 de gener, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOGV núm. 8718, de 16 de
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gener). El dit annex estableix la llista ordenada de persones que poden optar a llocs de treball amb
caràcter temporal en la Inspecció d'Educació en l'àmbit de la Generalitat Valenciana, segons el
resultat del procés selectiu convocat per l'Ordre 1/2020.
L'acte se celebrarà en la Sala d'actes de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, situada en
l'Avinguda de Campanar, 32 de València, el dia 16 de novembre de 2021 a les 10 hores.
En tot cas, es respectarà sempre l'ordre establit en les llistes resultants de l'últim concurs oposició,
publicades com a annex II de la Resolució de 15 de desembre de 2020.
2.- Àmbit temporal de vigència del lloc adjudicat.
A l'efecte de proveir els llocs de treball vacants en el moment en què es convoca aquest acte
d'adjudicació, s'estableix, de manera excepcional, una vigència temporal limitada per a l'ocupació
dels llocs adjudicats fins al 31 d'agost de 2022.

3.- Places oferides.
Direcció Territorial de València. Llocs vacants 838107 i 838211.

4.- En tots els altres aspectes organitzatius i de funcionament del procediment d'adjudicació, de la
provisió de les places i dels criteris aplicables al procediment, se seguirà el que s'estableix en la
Resolució de 23 de juliol de 2021, de la directora general de Personal Docent.
Aquesta resolució posa fi a la via administrativa, i contra aquesta es podrà interposar un recurs
potestatiu de reposició davant la Direcció General Personal Docent de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esport en el termini d'un mes comptador des l'endemà de la publicació, d'acord amb el
que disposen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament recurs contenciós
administratiu davant el jutjat contenciós competent, en el termini de dos mesos comptadors des de
l'endemà de la data de la seua publicació, d'acord amb allò que estableixen els articles 8 i 14 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

La directora general de Personal Docent
Firmado por Mª Ángeles Herranz Ábalos el
11/11/2021 11:42:44
Cargo: Directora General de Personal
Docente
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