
IL·LM SR.

S R . /
SRA.__________________________________________________
__,  major d’edat, amb DNI_________________, i amb domicili a 
__________________________________________________, de 
_____________________________, davant V.I. compareix i com 
siga més procedent 

EXPOSE:

Que per mitjà d’aquest escrit ve a presentar RECLAMACIÓ contra 
la resolució del sotsdirector general de Personal Docent per què es 
publiquen les llistes provisionals dels integrants de les borses de 
treball de personal docent previstos en l’article 4.4 a) de l’acord 
subscrit el 3 d’abril de 2013 per la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Esport i les organitzacions sindicals pel qual s’estableix el sistema 
de provisió de llocs de treball en règim d’interinitat publicat per 
Resolució de 18 d'abril de 2013, del director general de Centres i 
Personal Docent. (DOCV núm. 7008/22.04.2013), sobre la base de 
les següents:

AL·LEGACIONS

PRÈVIA. En primer lloc, he de manifestar que la Resolució ací 
impugnada estableix un termini de 5 dies per a recórrer-hi en contra, 
sense indicar quin tipus de recurs és el que correspon, segons la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

A més es diu de manera textual, en l'apartat “QUART” de la 
resolució recorreguda que “Examinades les reclamacions, la 
Sostdirecció General de Personal Docent publicarà la relació 
definitiva en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Formació i 
Ocupació http://www.cece.gva.es declarant-se desestimades les 
reclamacions no arreplegades en aquesta”. Açò també vulnera de 
ple els art. 54, 89.3, 89.5 i 138.1 de l’esmentada Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú, quant al fet que es resoldran 

http://www.cece.gva.es
http://www.cece.gva.es


les reclamacions plantejades sense la més mínima motivació 
exigida legalment. 
Per tant la resolució ací impugnada és nul·la de ple dret ja que no 
compleix els requisits legals necessaris i vulnera de ple la legislació 
vigent.

PRIMERA. La persona interessada està inclosa en l’article 4.4 a) de 
l’Acord del 3 d’abril de 2013, és a dir: el personal docent que ha 
prestat serveis com a interí en algun centre públic docent 
dependent d’aquesta conselleria abans de l’entrada en vigor de 
l’Acord de 3 d’abril de 2013 i està inclòs en el supòsit marcat de les 
tres següents: 
1. Ha superat la fase d’oposició en algun procediment de 
l’especialitat corresponent o cos, en el cas de mestres, convocat per 
qualsevol administració educativa. 
2. Ha prestat serveis amb anterioritat a l’aplicació a la Comunitat 
Valenciana en el seu cos docent del Reial Decret 850/1993, de 4 de 
juny, pel qual es regula l’ingrés i l’adquisició d’especialitats en els 
cossos de funcionaris docents que es refereix la Llei Orgànica 
1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu. 
3. Ha superat alguna prova de la fase d’oposició o part d'aquesta en 
el cas d’aquells convocats a l’empara de la Disposició Transitòria 
Dessetena de la Llei Orgànica 2/2006, d’algun procediment selectiu 
de l’especialitat corresponent o cos, en el cas dels mestres, 
convocat per qualssevol administracions educatives amb anterioritat 
a l’entrada en vigor del present acord.

Tot això queda adverat amb la documentació que s’aporta a 
aquesta reclamació.

Per això,

DEMANE:

Que tenint per presentat aquest escrit amb les seues còpies i 
documents que l’acompanyen, l’admeta i, en virtut del que s’ha 
exposat en el cos d’aquest, tinga per formulada RECLAMACIÓ 
contra la resolució del sotsdirector general de Personal Docent per 
la qual es publiquen les llistes provisionals dels integrants de les 
borses de treball de personal docent prevists en l’article 4.4 a) de 
l’Acord subscrit el 3 d’abril de 2013 per la Conselleria d’Educació, 
Cultura i Esport i les organitzacions sindicals pel qual s’estableix el 



sistema de provisió de llocs de treball en règim d’interinitat publicat 
per Resolució de 18 d'abril de 2013, del director general de Centres 
i Personal Docent. (DOCV núm. 7008/22.04.2013) i després dels 
tràmits oportuns, 

A) S’incloga__________________________________________
_____ en les citades llistes d’interins, amb tots els efectes 
favorables inherents a la dita resolució, adoptant les mesures 
oportuns per al ple restabliment de la situació jurídica 
pertorbada.

B) Es modifique l’apartat en què figure i se m’incloga en l’apartat 
(A1, A2 o A3) que és el que em pertoca.

 

_________, ___________ de 2013.

A L’IL·LM. SR.  DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DOCENT  
DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT DE 

LA GENERALITAT VALENCIANA.


