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RESOLUCIÓ DE 27 DE JULIOL DE 2022, DE LA DIRECTORA GENERAL DE 

PERSONAL DOCENT, PER LA QUAL ES PROCEDEIX A LA INCORPORACIÓ A 

BORSA DE LES PERSONES PARTICIPANTS EN EL PROCEDIMENT SELECTIU 

D'INGRÉS CONVOCAT PER L'ORDRE 45/2021, DE 28 DE DESEMBRE, DE LA 

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT, QUE HAJA SUPERAT LA 

FASE D'OPOSICIÓ COMPLETA SENSE OBTINDRE PLAÇA O QUE HAJA 

SUPERAT LA PRIMERA PROVA (PART A+B), I S'ESTABLEIX UN PROCEDIMENT 

PER A LA PETICIÓ DE DESTINACIONS 

L'Ordre 45/2021, de 28 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, 

va convocar el procediment selectiu per a l’ingrés en el cos de mestres i el procediment 

per a l'adquisició de noves especialitats per a personal funcionari del mateix cos 

(DOGV núm. 9253 / 11.01.2022).  

D'acord amb el que s’especifica en la base 14 d'aquesta ordre, formaran part de les 

llistes del personal docent que ha d'ocupar els llocs vacants i atendre les substitucions 

en els centres públics docents no universitaris dependents de la Conselleria les 

persones que hagen participat en els procediments selectius d'ingrés en la funció 

pública docent convocats en la Comunitat Valenciana que no hagen sigut 

seleccionades.  

Així mateix, s'ha publicat la Resolució de 24 de juny de 2022, de la directora general 

de Personal Docent, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es 

convoca el procediment d'adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en 

pràctiques i interí, en els cossos docents de mestres, de catedràtics 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 per al curs 2022/2023 (DOGV núm. 9371 / 

29.06.2022). 

Per tot l'anterior, i d'acord amb el que es preveu en la base 14 de l'Ordre 45/2021, de 

28 de desembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, la Direcció General de 

Personal Docent, 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), resol:  

Primer. Incorporació del personal participant en l'oposició convocada en l'Ordre 

45/2021, que no haja obtingut plaça o que haja superat la primera fase 

Publicar com a annex I el llistat de personal participant que haja superat la fase 

d'oposició completa sense obtindre plaça o que haja superat la primera prova (part 

A+B) del procediment convocat per l'Ordre 45/2021, de 28 de desembre, de la 

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.  
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Aquest personal serà incorporat a la borsa única del cos de mestres, segons el que 

s’especifica en l'article 4 de la Resolució de 26 de novembre de 2010, del director 

general de Personal de la Conselleria d'Educació, per la qual s'acorda la publicació de 

l'acord subscrit per la Conselleria d'Educació i les organitzacions sindicals pel qual 

s'estableix el sistema de provisió de llocs de treball en règim d'interinitat (DOCV núm. 

6408 / 30.11.2010). 

Segon. Instruccions per a realitzar la sol·licitud 

El personal incorporat haurà de participar en les adjudicacions d'inici de curs, d'acord 

amb la base tercera de la Resolució de 24 de juny de 2022 anteriorment esmentada. 

La sol·licitud es realitzarà de manera telemàtica a través de l'enllaç que es publicarà 

en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport 

(https://ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/convocatoria-y-peticion-telematica4), 

abans de les 12:00 h del dia 1 d'agost de 2022, d'acord amb la base cinquena de la 

Resolució de 24 de juny de 2022 anteriorment esmentada. 

El personal haurà de realitzar la sol·licitud corresponent, o bé procedir a desactivar-

se. 

 

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 de la 

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport en el termini d'un mes a comptar des 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 comptar des de l'endemà 

de la data de publicació, d’acord amb 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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