
Diligència de publicació

RESOLUCIÓ  PER  LA  QUAL  ES  FAN  PÚBLICS  ELS  LLISTATS  DEFINITIUS  DE
FUNCIONARIS  I  FUNCIONÀRIES  DE  CARRERA DELS  COSSOS  DE  CATEDRÀTICS  I
PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI, PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL  I  FUNCIONARIAT  DOCENT  DE  CARRERA  QUE  IMPARTEIX
ENSENYAMENTS  DE  RÈGIM  ESPECIAL,  AMB  INDICACIÓ  DE  LA  DESTINACIÓ
OBTINGUDA  EN  COMISSIÓ  DE  SERVEIS,  EN  CENTRES  PÚBLICS  DOCENTS  NO
UNIVERSITARIS DEPENDENTS DE LA GENERALITAT VALENCIANA DURANT EL CURS
2022/2023.

Per  Resolució  de  26  d'abril  de  2022,  de  la  Direcció  General  de  Personal  Docent  de  la
Conselleria d'Educació, Cultura i  Esport,  es convoca procediment d'adjudicació de llocs de
treball en comissió de serveis en llocs dependents de la Generalitat Valenciana, durant el curs
2022/2023,  per  a  catedràtics i  professors d'Ensenyament  Secundari,  professors tècnics de
Formació Professional i funcionariat docent que imparteix Ensenyaments de Règim Especial,
en centres públics docents no universitaris (DOGV Núm. 9328 / 29.04.2022).

D'acord amb el que es preveu en la base tretzena de la referida Resolució, en data 26 de juliol
de 2022, aquesta Direcció General de Personal Docent va publicar els llistats provisionals de
funcionaris i funcionàries adjudicats i no adjudicats en el procediment.

Vistes les reclamacions presentades en el termini previst i esmenats els errors detectats, de
conformitat amb el que es disposa en la base tretzena, apartat 3, de la Resolució de 26 d'abril
de 2022 i 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 núm. 8959, de 24.11.2020), aquesta Direcció General de Personal Docent,

RESOL

Primer. Publicar els annexos que a continuació es relacionen:

Annex I: Llistat definitiu de funcionaris i funcionàries als quals s'adjudica destinació en comissió
de servei de conformitat amb la base quarta de la Resolució, apartat a) Grup I. Persones que
van  participar  en  la  convocatòria  de  comissions  de  servei  del  curs  20-21  i  sol·liciten  la
renovació de la comissió obtinguda en el curs 21-22.

Annex  II.  Llistat  definitiu  de  funcionaris  i  funcionàries  als  quals  s'adjudica  destinació  en
comissió de servei  de conformitat  amb la base quarta de la Resolució,  apartat b) Grup II.
Persones  que van participar  en  la  convocatòria  de comissions de servei  del  curs  20-21  i
sol·liciten  el  manteniment  de  la  puntuació  obtinguda  en  el  procediment  anterior,  atés  que
mantenen les condicions que van donar lloc a la puntuació, i apartat c) Grup III. Persones que
presenten  tota  la  documentació  justificativa  de  la  causa  o  causes  dels  motius  pels  quals
sol·liciten la comissió de serveis perquè siga baremada, o que participen per interés particular
(causa 8a).

Annex III: Llistat definitiu de funcionaris i funcionàries no adjudicats en aquest procediment,
amb indicació de la causa.

Annex IV: Llistat definitiu de participants dels grups II i III, ordenats per prioritat. 
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Segon.  Els  funcionaris  o  funcionàries  als  quals  se'ls  ha  atorgat  comissió  de  serveis
s'incorporaran als centres adjudicats l'1 de setembre de 2022.

Tercer.  En  la  pàgina  web  de  la  Conselleria  d'Educació,  Cultura  i  Esport  es  donaran  les
instruccions oportunes a aquells funcionaris o funcionàries dependents d'altres administracions
educatives  als  quals  s'haja  concedit  destinació  en  comissió  de  serveis  en  l'administració
educativa de la Comunitat Valenciana, perquè presenten la documentació que els requerisquen
les respectives Direccions Territorials de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Quart. Les resolucions per les quals es concedeixen comissió de servei seran remeses a les
persones  interessades  per  les  corresponents  Direccions  Territorials  de  la  Conselleria
d'Educació, Cultura i Esport.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta resolució posa fi a 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
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  davant  el  jutjat
contenciós 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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