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Resolució de la directora general de Personal Docent de la Conselleria  d'Educació,
Cultura i  Esport per  la qual  es publica la relació definitiva de destins per al  curs
2022/2023 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de Mestres, cate-
dràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de catedràtics i professors d'escoles
oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i
professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques
i Disseny, i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, que tinga la condició de
personal suprimit o desplaçat.

De conformitat amb el que s'estableix en la base setena de la Resolució de 24 de juny de
2022, de la Direcció General de Personal Docent, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Es-
port, per la qual es convoca procediment d'adjudicació de destí provisional o definitiu per al
curs 2022/2023 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de Mestres, cate-
dràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de catedràtics i professors d'escoles oficials
d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de
Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mes-
tres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, que tinga la condició de personal suprimit o des-
plaçat, es procedeix a publicar el llistat de destins. 

Els destins obtinguts són irrenunciables i tenen validesa per al curs 2022/2023. No obstant
això, la situació del personal desplaçat es revisarà amb anterioritat a l'inici de les activitats
escolars. En el cas que, a conseqüència de la configuració de la plantilla definitiva del cen-
tre, sorgira una vacant en el centre de l'especialitat o de les especialitats de les quals siga ti-
tular, lloc d'àmbit al qual l’especialitat d’aquesta estiga vinculada o de les habilitacions tran-
sitòries que tinguera reconegudes, la persona afectada serà retornada al seu centre de des-
tí sempre que així ho faça constar en l'acta de la reunió que se celebre en el centre educatiu
a fi de determinar quin professorat pot resultar afectat per falta d'horari, i queda sense efec-
te el destí provisional adjudicat. 

La present resolució posa fi a la via administrativa, i contra aquesta podrà interposar-se re-
curs potestatiu de reposició davant la Direcció General de Personal Docent en el termini
d'un mes, a comptar des de l'endemà a la seua publicació, d'acord amb el que es disposa
en 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 recurs contenciós administratiu da-
vant el Jutjat Contenciós-administratiu competent, en el termini de dos mesos a comptar des
de l'endemà a la data de la seua publicació, conforme al que s'estableix en 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
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