RESOLUCIÓ de 7 de març de 2022, de la directora general de Personal Docent, per la qual 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
Es van convocar procediments selectius d'ingrés 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
mitjançant l'Ordre 15/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport (DOGV 8019, 11.04.2017); mitjançant l'Ordre 16/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV 8019, 11.04.2017); mitjançant l'Ordre 7/2019,
de 28 de febrer de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOGV 8498,
04.03.2019) i mitjançant Ordre 22/2020, de 23 de novembre, de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esport (DOGV 8961, 26.11.2020).
D’acord amb la base 14 de les ordres esmentades, es va procedir a incorporar les persones que
van participar en aquests procediments selectius d'ingrés en la funció pública docent, i que no
van ser seleccionades, a les borses de treball de l'especialitat per la qual van participar en
aquests procediments mitjançant les resolucions corresponents.
En aqueixa base es disposa que aquestes persones es comprometien a justificar que es trobaven
en possessió dels requisits generals i específics per a l'acompliment del lloc pel qual es van
presentar al procediment selectiu en el moment en què, per a això, siguen requerides per
l'Administració, tenint en compte la data de compliment dels requisits de la convocatòria
corresponent. S'hi disposa, així mateix, que les persones que no hagueren superat almenys la
primera prova (parts A i B) de la fase d'oposició hauran d'acreditar la seua idoneïtat per a accedir
a formar part de les dites llistes mitjançant l'acreditació de posseir els títols específics requerits
en les corresponents borses extraordinàries i, si escau, superar la prova d'aptitud corresponent.
S'ha procedit a la consulta de les dades de titulació de les persones participants en els
procediments selectius esmentats que obren en poder de l'Administració, per comprovar el
compliment dels requisits de titulació establits en la base 2, punts 2.1.2. a) i b) de les ordres de
convocatòria i, en cas que siga necessari, dels establits en la base 14.
Per a aquells casos en què no s'ha pogut realitzar alguna de les comprovacions, bé perquè no es
disposa de dades o bé perquè aquestes no aporten tota la informació requerida, es considera
necessari iniciar un procediment per a la presentació de la documentació que acredite aquests
requisits.
Per tant, aquesta direcció general, fent ús de les funcions que li atribueix el 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, resol:
Primer
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1. Convocar, al procediment d'acreditació de requisits de titulació, al personal 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 que va participar en els procediments selectius 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, que va ser
incorporat a la borsa de l'especialitat per la qual es va presentar en aquests procediments.
2. Aquest personal ha d'acreditar que estava en possessió dels requisits de titulació requerits
per a accedir a la funció docent, establits en la base 2.1.2, apartats a) i b), de les respectives
convocatòries. D'acord amb el que disposen les bases 2.2 i 3.2 de les respectives ordres de
convocatòria, els requisits hauran d'haver-se complit en el dia que va finalitzar el termini de
presentació de sol·licituds de participació en aquest procediment. Aquestes dates són:
•
•
•

El 2 de maig de 2017 per a les convocatòries corresponents al 2017.
El 29 de març de 2019 per a la convocatòria de 2019.
El 21 de gener de 2021 per a la convocatòria de 2020.

3. A més, d'acord amb la base 14 de les convocatòries dels procediments selectius, les persones
que no hagen superat almenys la primera prova (parts A i B) de la fase d'oposició hauran
d'acreditar la seua idoneïtat per a accedir a la borsa de l'especialitat per la qual es van presentar
a l'oposició, mitjançant l'acreditació de posseir els títols específics requerits.
Segon
1. Publicar, en l'annex I, la relació de personal interí convocat en aquest procediment que ha de
presentar documentació per a justificar el compliment dels requisits de titulació que li
corresponguen, d'entre els establits en els punts 2 i 3 de l'apartat primer d'aquesta resolució.
S'inclouen en aquest annex aquelles persones que van ser incorporades a les borses
corresponents de l'especialitat per la seua participació en els procediments selectius convocats
en 2017, 2019 i 2020, que no pertanyien amb anterioritat a aquestes borses per la seua
participació en altres procediments.
Així mateix, s'inclouen en aquest annex les persones procedents de l'oposició convocada per
l'Ordre 16/2017, de 10 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, que no
van superar la primera prova (A+B) de la fase d'oposició i que estan pendents d'acreditar els
requisits per a la seua incorporació en la borsa de l'especialitat per la qual van participar en el
procediment selectiu.
La documentació que es requereix es podrà consultar en el tràmit telemàtic que s'indica en
l'apartat tercer d'aquesta resolució.
2. Publicar, en l'annex II, la relació de personal interí convocat en aquest procediment al qual se
li ha comprovat el compliment dels requisits de titulació que li corresponguen, d'entre els
establits en els punts 2 i 3 de l'apartat primer d'aquesta resolució, mitjançant una consulta de
les dades que obren en poder de l'Administració.
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3. Per a aquelles persones que no hagueren superat almenys la primera prova (parts A i B) de la
fase d'oposició queda pendent la superació de la prova d'aptitud, si l'especialitat per la qual es
va presentar així ho requeria.
Tercer
1. Per a participar en el procediment d'acreditació dels requisits generals i específics de titulació
s'haurà d'emplenar el model oficial de sol·licitud, que estarà disponible en la seu electrònica de
la Generalitat Valenciana (https://sede.gva.es) i en la pàgina web de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/acreditacio-de-requisits-detitulacio). La identificació s’ha de realitzar mitjançant qualsevol dels sistemes d'identificació o
de signatura electrònica admesos en la mateixa seu electrònica. La presentació per aquesta via
permetrà l'emplenament en línia del model oficial, annexar documents a la sol·licitud i el registre
electrònic del model oficial. La sol·licitud s'emplenarà d'acord amb les instruccions que figuren
en la plataforma electrònica i en aquesta resolució.
La sol·licitud per a l'acreditació es considerarà presentada i registrada davant l'Administració en
el moment en què siga completat tot el procés telemàtic, generant el justificant de registre que
hauran de guardar les persones interessades com a confirmació de la presentació telemàtica.
Únicament s'ha de presentar la documentació que acredite els requisits sol·licitats en el tràmit
telemàtic.
2. El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l'acreditació de titulació
abastarà des de les 10.00 hores del dia 8 de març de 2022 fins a les 10.00 hores del dia 28 de
març de 2022.
3. En emplenar la sol·licitud d'acreditació s'haurà d'indicar les titulacions que es posseeixen i s'hi
ha d'aportar telemàticament una còpia digital d'aquestes. L'emplenament de la sol·licitud
implica que la persona realitza una declaració responsable en la qual indica que les dades i
documents aportats són certs i que es responsabilitza de la veracitat de la documentació
aportada, i es compromet a provar documentalment totes les dades i la documentació
adjuntada en el moment que l'Administració ho requerisca. Una vegada finalitzat el termini, la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport podrà, en qualsevol moment, comprovar la veracitat de
la documentació presentada requerint la comprovació d'aquesta documentació de manera
presencial.
4. La no presentació de la sol·licitud dins del termini i en la forma escaient suposarà el
desistiment de la persona interessada de la seua pertinença a la borsa de treball de l'especialitat
per la qual es va presentar a l'oposició per a exercir la funció docent en règim d'interinitat.
Quart
Una vegada finalitzat el termini de la sol·licitud d'acreditació, i una vegada revisada la
documentació presentada, la Direcció General de Personal Docent publicarà en la pàgina web
de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es) les llistes provisionals
corresponents a aquest procediment.
Cinqué
A partir de l'endemà de la publicació de les llistes provisionals s'obrirà un termini de 5 dies
naturals per a presentar reclamacions per via telemàtica a través de la URL
<https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/acreditacio-de-requisits-de-titulacio>.
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Sisé
Una vegada vistes i revisades les reclamacions presentades, la Direcció General de Personal
Docent publicarà en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport les llistes
definitives definitius corresponents a aquest procediment.
Seté
Aquesta resolució és definitiva en la via administrativa, i contra aquesta podrà interposar-se un
recurs potestatiu de reposició davant la Direcció General de Personal Docent en el termini d'un
mes a partir de l'endemà de la seua 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 directament un recurs contenciós administratiu davant el jutjat
contenciós competent en el termini de dos mesos a partir de l'endemà de la data de la seua
publicació, d'acord amb el que s'estableix en els articles 8 i 14 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Firmado por Mª Ángeles Herranz Ábalos el
07/03/2022 10:55:06
Cargo: Directora General de Personal
Docente
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