DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT
SERVEI DE GESTIÓ DE BORSES DE PERSONAL DOCENT
Av. de Campanar, 32
46015 VALÈNCIA

Resolució de 19 de juliol de 2022, de la directora general de Personal Docent, per la qual es
publiquen els llistats definitius del procediment d'acreditació dels requisits de titulació de les
persones integrants de les borses de treball dels cossos docents del professorat d'Ensenyament
Secundari, professorat d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques,
professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, incorporades a
les borses de treball per la seua participació en els processos selectius d'ingrés convocats per l'Ordre
15/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport; per l'Ordre
16/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport; per l'Ordre
7/2019, de 28 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, i per
l'Ordre 22/2020, de 23 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
Per la Resolució de 7 de març de 2022, de la directora general de Personal Docent, es convoca el
procediment per a l'acreditació dels requisits de titulació de les persones integrants de les borses de
treball en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials
d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors
tècnics de Formació Professional, incorporades a les borses de treball per la seua participació en els
procediments selectius d'ingrés convocats per l'Ordre 15/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport; per l'Ordre 16/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport; per l'Ordre 7/2019, de 28 de febrer de 2019, de la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, i per l'Ordre 22/2020, de 23 de novembre, de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esport.
D'altra banda, es va publicar la Resolució de 20 de juny de 2022, de la directora general de Personal
Docent, per la qual es publica l'acord subscrit per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i les
organitzacions sindicals amb representació en la Taula Sectorial d'Educació per a l'acreditació de
titulacions de les persones incorporades a les borses de personal interí dels cossos docents de
professors d'Ensenyament Secundari, escoles oficials d'idiomes, Música i Arts Escèniques, Arts
Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, per la seua participació en els
procediments selectius d'ingrés convocats per les ordres 15/2017, de 10 d'abril; 16/2017, de 10 d'abril,
i 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, i 22/2020, de 23
de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (DOGV núm. 9367, de 22 de juny).
Mitjançant la Resolució de 22 de juny de 2022, de la directora general de Personal Docent, es
publiquen els llistats provisionals del procediment d'acreditació dels requisits de titulació de les
persones integrants de les borses de treball dels cossos docents del professorat d'Ensenyament
Secundari, professorat d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors
d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, incorporades a les borses de
treball per la seua participació en els processos selectius d'ingrés convocats per l'Ordre 15/2017, de
10 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport; per l'Ordre 16/2017, de 10
d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport; per l'Ordre 7/2019, de 28 de febrer
de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, i per l'Ordre 22/2020, de 23 de
novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
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En compliment del que s'estableix en el punt quart de la citada resolució de 7 de març de 2022, i de
l'acord publicat en la Resolució de 20 de juny de 2022 anteriorment referit; una vegada revisades les
reclamacions presentades als llistats provisionals publicats per la resolució de 22 de juny de 2022 i una
vegada revisats els requisits de titulació presentats, resolc:
Primer. Publicació de llistats
1. Publicar, en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es),
els següents llistats definitius:
a) Llistat definitiu del personal docent interí que, d'acord amb la normativa vigent, acredita la titulació
necessària per a la pertinença a la borsa del cos i especialitat corresponent, per la seua participació en
els procediments selectius objecte d'aquesta resolució (annex I d'aquesta resolució).
El personal interí inclòs en aquest annex va ser incorporat a la bossa per la seua participació en els
processos selectius objecte d'aquesta resolució i ha acreditat el compliment de tots els requisits de
titulació necessaris per a aquesta incorporació. En aquelles especialitats en què així es determine,
queda pendent la superació de la prova d'aptitud que la Direcció General de Personal Docent puga
convocar per part de les persones que no van superar la fase A+B dels procediments selectius
corresponents, segons el que es disposa en la base 14 de les ordres de convocatòria.
Per a donar compliment al que s'estableix en el punt 1 de la citada Resolució de 20 de juny de 2022,
aquesta acreditació tindrà efectes a partir de la publicació dels llistats definitius.

b) Llistat definitiu del personal docent interí que, d'acord amb la normativa vigent, acredita la titulació
necessària per a la pertinença a la bossa del cos i especialitat corresponent per la seua participació en
procediments d'incorporació a borsa convocats amb posterioritat als procediments selectius objecte
d'aquesta resolució (annex II d'aquesta resolució).
El personal interí inclòs en aquest annex va ser incorporat a la borsa corresponent per la seua
participació en els processos selectius objecte d'aquesta resolució i no ha acreditat el compliment de
tots els requisits necessaris per a aquesta incorporació. Posteriorment ha participat en altres
processos d'incorporació a bosses en els quals sí que complia els requisits de titulació establerts en
aquests processos. En aquelles especialitats en què així es determine, queda pendent la superació de
la prova d'aptitud que la Direcció General de Personal Docent puga convocar per part de les persones
que no van superar la fase A+B dels procediments selectius corresponents, segons el que es disposa
en la base 14 de les ordres de convocatòria i en la base 3.6 de la Resolució de 23 de gener de 2018, de
la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regulen els procediments d'adjudicació
contínua de llocs de treball i de provisió de llocs de difícil cobertura en règim d'interinitat.
Per a donar compliment al que s'estableix en el punt 1 de la citada Resolució de 20 de juny de 2022,
l'acreditació tindrà efectes a partir de la publicació dels llistats definitius.
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Aquestes persones seran reordenades en la borsa d'acord amb el que s'estableix en els procediments
d'incorporació en els quals complien els requisits, segons el que estableix l'article 4 de la a Resolució
de 26 de novembre de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual
s'acorda la publicació de l'acord subscrit per la Conselleria d'Educació i les organitzacions sindicals pel
qual s'estableix el sistema de provisió de llocs de treball en règim d'interinitat. En el cas que hagueren
prestat serveis abans del procediment d'incorporació en el qual acrediten els requisits de titulació,
aquests no es computaran a l'efecte d'ordenació en la bossa de l'especialitat corresponent.
La reordenació serà efectiva per a les adjudicacions de destí amb caràcter interí dels cossos docents
de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música
i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional
per al curs 2022/2023, i es reflectirà en la publicació de la relació ordenada de persones participants
en aquest procediment.

c) Llistat definitiu del personal docent interí que, d'acord amb la normativa vigent, no acredita la
titulació necessària per a la pertinença a la borsa del cos i especialitat corresponent, per la seua
participació en els procediments selectius objecte d'aquesta resolució (annex III d'aquesta resolució).
El personal interí inclòs en aquest annex va ser incorporat a la borsa corresponent per la seua
participació en els processos selectius objecte d'aquesta resolució i no ha acreditat el compliment de
tots els requisits necessaris per a aquesta incorporació. En l'annex III s'indicarà el motiu de la no
acreditació.
D'acord amb el que s'estableix en la base 3 de la Resolució de 20 de juny de 2022, de la directora
general de Personal Docent, per la qual es publica l'acord subscrit per la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esport i les organitzacions sindicals amb representació en la Taula Sectorial d'Educació,
anteriorment citada, aquestes persones quedaran desactivades d'ofici en les borses corresponents a
les especialitats no acreditades.
La desactivació d'ofici tindrà efectes a partir de la publicació dels llistats definitius.

d) Llistat definitiu de persones inscrites en l'oposició convocada per l'Ordre 16/2017, de 10 d'abril, de
la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport que no van aprovar la primera part (A+B) i han
acreditat els requisits necessaris de l'especialitat per la qual es van presentar a la citada oposició
(annex IV d'aquesta resolució).
Aquestes persones seran incorporades a la corresponent borsa de treball mitjançant el que s’estableix
en l’apartat segon d’aquesta resolució.
e) Llistat definitiu de les persones inscrites en l'oposició convocada per l'Ordre 16/2017, de 10 d'abril,
de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, que no es van presentar al procediment
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selectiu o que es van presentar al procediment, no van aprovar la primera part (A+B) i no han acreditat
els requisits necessaris (annex V d'aquesta resolució).
Aquestes persones no seran incorporades a la corresponent borsa de treball, segons el que es disposa
en la base 14 de l'Ordre 16/2017.

Segon. Incorporació del personal inscrit en l'oposició convocada per l'Ordre 16/2017, de 10 d'abril, de
la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport que no va aprovar la primera part (A+B) i han
acreditat els requisits necessaris de l'especialitat per la qual es van presentar a la citada oposició
1. El personal inscrit en l'oposició convocada per l'Ordre 16/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport que no va aprovar la primera part (A+B) i ha acreditat els
requisits necessaris de l'especialitat per la qual es va presentar a la citada oposició serà incorporat a
la bossa de l'especialitat, segons el que s'estableix en l'article 4 de la a Resolució de 26 de novembre
de 2010, del director general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'acorda la publicació
de l'acord subscrit per la Conselleria d'Educació i les organitzacions sindicals pel qual s'estableix el
sistema de provisió de llocs de treball en règim d'interinitat.

L'ordre d'inclusió per a la incorporació en la borsa de treball de les persones participants en el
procediment selectiu convocat per l'Ordre 16/2017, de 23 de novembre, que no van superar la
primera prova (A+B) de la fase d'oposició serà:

1r. Les persones participants que hagen obtingut una puntuació en cadascuna de les parts de
les quals consta la primera prova (A+B) que siga igual o superior al 25% de la puntuació
assignada a aquestes. Aquesta relació s'ordenarà de major a menor per la suma de totes dues
puntuacions.

2n. Les persones participants que hagen obtingut una puntuació en alguna de les parts de les
quals consta la primera prova (A+B) que siga inferior al 25% de la puntuació assignada a
aquestes. Aquesta relació s'ordenarà de major a menor per la suma d’ambdues puntuacions.

En cas d'empat entre persones amb igual puntuació, aquest es resoldrà per l'ordre alfabètic del primer
cognom del personal empatat, iniciant-se el citat ordre per la lletra B, segons la Resolució de 10 d'abril
de 2017, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats
Públiques, per la qual es determina la lletra per a fixar l'ordre d'intervenció dels aspirants a totes les
proves selectives que se celebren durant l'any 2017, del conjunt de les administracions públiques
valencianes.
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Les persones incloses referides en aquest apartat quedaran incorporades a la borsa de l'especialitat,
condicionades a la superació prova d'aptitud que, si escau, es convocarà, segons el que es disposa en
la base 14 de l'Ordre 16/2017.
La incorporació serà efectiva per a les adjudicacions de destinació amb caràcter interí dels cossos
docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors
de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació
Professional per al curs 2022/2023, i es reflectirà en la publicació de la relació ordenada de persones
participants en aquest procediment.

Tercer. Període transitori de presentació de documentació
1. S'estableix un període transitori, que finalitzarà el dia 1 de juliol de 2023, perquè les persones
relacionades en l'annex III d'aquesta resolució presenten la documentació que acredite els requisits
necessaris per a la seua permanència en la bossa corresponent, d'acord amb el que s'estableix en la
base 4 de la Resolució de 20 de juny de 2022, de la directora general de Personal Docent, per la qual
es publica l'acord subscrit per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i les organitzacions sindicals
amb representació en la Taula Sectorial d'Educació, anteriorment citada.
La presentació de la documentació es realitzarà mitjançant el tràmit Z - Sol·licitud general d'iniciació i
tramitació TELEMÀTICA de procediments de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
(https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18494) dirigit al Servei de Gestió de Borses
de Personal Docent, de la Direcció General de Personal Docent, situada en els Serveis Centrals.
2. Una vegada revisada la documentació presentada, si els requisits queden acreditats es procedirà a
l'activació de la persona en la borsa corresponent.
En aquest cas, es remetrà al correu electrònic declarat en la sol·licitud la notificació de l'activació de
l'especialitat i la informació sobre els terminis per a realitzar la sol·licitud en les adjudicacions
contínues o procedir a la desactivació voluntària.
3. Finalitzat el període transitori, aquelles persones que no hagen acreditat els requisits necessaris
per a romandre en la bossa de l'especialitat per la qual es van presentar al procediment selectiu, bé
per no presentar documentació o bé perquè aquesta no és adequada, seran excloses de la bossa
corresponent.

Quart. Producció d'efectes
Aquesta resolució produirà efectes a partir de l'endemà en què es publique en la pàgina web de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei
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29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquest acte,
que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició, o bé caldrà
plantejar directament un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant els òrgans que
s'indiquen a continuació:
a) El recurs de reposició ha d'interposar-se davant la directora general de Personal Docent d'aquesta
conselleria en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació.
b) El recurs contenciós administratiu ha de plantejar-se davant el Jutjat contenciós administratiu de
València en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació.

Firmado por Mª Ángeles Herranz Ábalos el
19/07/2022 18:21:51
Cargo: Directora General de Personal
Docente
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