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RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 2022, de la directora general de Personal Docent, per la qual 
es convoca l'acte per a l'adjudicació amb caràcter temporal de 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 absència 

temporal de la persona titular durant un període que impedisca el funcionament del servei. Aquest 

mateix article regula, en els punts 3 i 4, la forma de provisió d'aquests llocs de treball. En aquest 

article s'estableix l'ordenació del llistat per al nomenament amb caràcter temporal d'inspectores o 

d’inspectors accidentals. 

Per Resolució de 26 de juliol de 2022, de la directora general de Personal Docent, es va convocar a 

l'acte per a l'adjudicació de llocs de treball amb caràcter temporal en la Inspecció d'Educació en 

l'àmbit de la Generalitat Valenciana als inspectors i inspectores accidentals, segons el llistat ordenat 

que s'havia generat després del procés selectiu convocat per l'Ordre 1/2020, i seguidament es va 

convocar a les persones incorporades a la borsa convocada per Resolució d'1 d'octubre de 2021. 

Per Resolució de 30 de setembre de 2022, de la directora general de Personal Docent es va convocar 
l’acte per a l’adjudicació amb caràcter temporal d’un lloc de treball corresponent al cos d’inspectors 
de Educación.  
 
La necessitat de cobrir, amb caràcter urgent, 5 llocs vacants en els Serveis d'Inspecció de les 

Direccions Territorials d’Alacant, Castelló i València, requereix la convocatòria d'un acte d'adjudicació 

per a 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. Convocar a 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 del llistat per a inspectores o inspectors 

accidentals i que actualment no ocupen cap lloc a la Inspecció d'Educació. Aquest personal està 

relacionat en l'annex I de la present resolució. 

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 29 de novembre de 2022, a les 13.00 hores. 

2. Convocar a les persones, que havent participat en el procediment d'incorporació a borsa convocat 

per la Resolució d'1 d'octubre de 2021, van superar el procés i figuren incorporades a la borsa (annex 

II) i que actualment no ocupen cap lloc a la Inspecció d'Educació. Aquest personal està relacionat en 

l’annex II de la present resolució. 

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 29 de novembre de 2022 a partir de les 13.00 hores, 

en finalitzar l'adjudicació convocada en l'apartat anterior.  

3. Les persones convocades han de presentar-se degudament acreditades. Només en cas de força 

major i degudament justificada, podran delegar la participació en l'acte d'adjudicació en una altra 

persona, mitjançant la corresponent autorització signada. 
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4. A l'efecte de proveir els llocs de treball vacants en el moment en què es convoca aquest acte 

d'adjudicació, s'estableix una vigència temporal limitada per a l'ocupació dels llocs adjudicats fins al 

31 d'agost de 2023. 

5.- Llocs oferits. 

En primera volta s'adjudicaran els llocs vacants: 

− 838125 DTE d’Alacant. 

− 838114 DTE de Castelló.  

− 838110 DTE de Castelló.  

− 838116 DTE de Castelló.  

− 838169 DTE de València. 
 

Una vegada finalitzada la primera volta, si no s'hi haguera adjudicat algun lloc, es procedirà a 

anunciar-ho públicament i a adjudicar-lo en finalitzar la primera volta mitjançant el següent 

procediment: 

− L'ordre d'adjudicació serà l'invers a l’establert en l'annex II i I.  

− La persona a qui li corresponga el torn estarà obligada a triar el lloc oferit.  

− La no elecció d'un lloc en aquest torn suposarà l'exclusió de la persona del llistat per a 
l'ocupació temporal de llocs en la Inspecció d'Educació. 
 

Per a tots els altres aspectes organitzatius i de funcionament del procediment d'adjudicació, de la 

provisió de les places i de criteris aplicables al procediment, se seguirà el que s'estableix en la 

Resolució de 26 de juliol de 2022 de la directora general de Personal Docent, per la qual es convoca 

acte d'adjudicació de llocs de treball temporal en la Inspecció d'Educació. 

La present 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 comptat des de l'endemà de 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 bé directament recurs contenciós 

administratiu davant el jutjat contenciós competent, en el termini de dos mesos a comptar des 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. 

 
La directora general de Personal Docent 
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ANNEX I 
 
Llistat ordenat 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. 
 

1. REY PORCA, JUAN JOSE 

2. ORTEGA GIMENEZ, FRANCISCO 
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ANEXO II 

 
Llistat ordenat 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 d’incorporació a 
borsa convocat per la resolució d’1 d’octubre de 2021. 
 

1. RIZO FERRER, JUAN CARLOS 

2. NAVARRO LÓPEZ, RAQUEL 

3. CARRASCOSA MARTINEZ, ELIZABETH  

4. ARIAS GINER, AURORA  

5. COBO SAIZ, JUAN DE DIOS 

6. MARIN PORTA, ALMUDENA 

7. CEPRIA BERNAL, JAVIER 

8. MEZQUITA PATUEL, FRANCESC 

9. ESCOBAR PALACIOS, JUAN 

10. COGOLLOS LLINARES, VICENTE 

11. TORTAJADA FERNÁNDEZ, RAFAEL  

12. PUIG ROCA, ANA 

13. TREJO FERNÁNDEZ, ANTONIO  

14. VILAPLANA SAN PABLO, DESAMPARADOS  

15. CABEZAS POZO, JOSÉ DAMIAN  

16. CUESTA MOLINA, EVA 

17. PUNTER PASCUAL, MARIA JOSÉ  

18. AGUILAR PUIG, JACINTO  

19. RENART BALLESTER, ALEJANDRA  

20. LÓPEZ SÁNCHEZ, RUT  

21. TORTOSA MOLLA, CRISTINA  

22. FELIPE ARRIBAS, JULIO 

23. TOBAR FABRA, ANNA MARIA 

24. PELEGRI ALBEROLA, JUAN VICENTE  

25. PORTO GARCIA, LUIS 

26. MARTINEZ LLOPIS, ANGELA 

27. MITIDIERI, GIULIANA 

28. PÉREZ DASI, RAFAEL  

29. MAS CHAFER, MARIA LORENA  

30. CORTELL FORES, BRUNO  

31. ÁLVAREZ VILLANUEVA, CRISTINA  

32. BLASCO YEPES, CAROLINA  

33. TUR LLORCA, NURIA  

34. DUART HERNÁNDEZ, OLGA VICENTA 

35. SALT TORRES, SALVADOR 

36. MORA MORA, MARIA JOSÉ 

37. RODRÍGUEZ FRANCO, MARIA DE LA O  

38. CORONADO ALBALATE, PEDRO JUAN 

39. MURUAIS PÉREZ, JORGE 

40. SÁNCHEZ FLOR, M.ª NATACHA 

41. LOZANO TORRELLA, ISMAEL PASCUAL 
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