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Resolució de 22 de juny de 2022, de la directora general de Personal Docent, per la qual es publiquen 

les llistes provisionals del procediment d’acreditació dels requisits de titulació de les persones 

integrants de les borses de treball dels cossos docents  del professorat d’Ensenyament Secundari, 

professorat d’escoles oficials d’idiomes, professorat de Música i Arts Escèniques, professorat d’Arts 

Plàstiques i Disseny i professorat tècnic de Formació Professional, incorporades a les borses de 

treball per la seua participació en els processos selectius d’ingrés convocats per l’Ordre 15/2017, de 

10 d’abril, de la Conselleria d’ Educació, Investigació, Cultura i Esport; per l’Ordre 16/2017, de 10 

d’abril, de la Conselleria  d’Educació, Investigació, Cultura i Esport; per l’Ordre 7/2019, de 28 de 

febrer de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i per  l’Ordre 22/2020, de 

23 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura  i Esport. 

Per la Resolució del 7 de març de 2022, la directora general de Personal Docent, es convoca el 

procediment  per a l’acreditació dels requisits de titulació de les persones integrants de les borses de 

treball en els cossos docents de professorat d’Ensenyament Secundari, professorat d’escoles oficials 

d’idiomes, professorat de Música i Arts Escèniques, professorat d’Arts Plàstiques i Disseny i 

professorat tècnic de Formació Professional, incorporades a les borses de treball per la seua 

participació en els processos selectius d’ingrés convocats per l’Ordre 15/2017, del 10 d’abril de la 

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport; per l’Ordre 16/2017, del 10 d’abril, de la 

Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport; per l’Ordre 7/2019, del 28 de febrer  de 2019, de 

la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i per l’Ordre 22/2020, de 23 de novembre, de 

la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. 

D’altra banda, es va publicar la Resolució de 20 de juny de 2022, de la directora general de Personal 

Docent, per la qual s’acorda la publicació de l’acord subscrit per la Conselleria d’Educació, Cultura i 

Esport i les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial d’Educació per a 

l’acreditació de titulacions de les persones incorporades a les borses de personal interí dels cossos 

docents de professors d’Ensenyament Secundari, d’escoles oficials d’idiomes, de Música i Arts 

Escèniques, Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional, per la participació 

en els procediments selectius d’ingrés convocats per les ordres 15/2017, de 10 d’abril; 16/2017, de 10 

d’abril, i 7/2019, de 28 de febrer, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i per 

l’Ordre 22/2020, de 23 de novembre, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. (DOGV núm. 9367, 

de 22 de juny). 

En compliment del que s’estableix en el punt quart de la dita Resolució de 7 de març de 2022, i de 

l’acord publicat en la Resolució de 20 de juny de 2022 esmentada anteriorment, i una vegada revisats 

els requisits de titulació presentats, resolc: 

Primer. Publicació de llistes 

1. Publicar, en la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es), 

les llistes provisionals següents: 

a) Llista provisional del personal docent interí que, d'acord amb la normativa vigent, acredita la 

titulació necessària per a la pertinença a la borsa del cos i de l’especialitat corresponent, per la seua 

participació en els procediments selectius objecte d’aquesta resolució (annex I d'aquesta resolució).  
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El personal interí inclòs en aquest annex va ser incorporat a la borsa per la seua participació en els 

processos selectius objecte d'aquesta resolució i ha acreditat el compliment de tots els requisits de 

titulació necessaris per a la incorporació. 

Per complir amb el que s'estableix en el punt 1 de la dita Resolució de 20 de juny de 2022, aquesta 

acreditació produirà efectes a partir de la publicació de les llistes definitives.   

b) Llista provisional del personal docent interí que, d'acord amb la normativa vigent, acredita la 

titulació necessària per a la pertinença a la borsa del cos i especialitat corresponent per la seua 

participació en procediments d'incorporació a borsa convocats amb posterioritat als procediments 

selectius objecte d'aquesta resolució (annex II d'aquesta resolució).  

El personal interí inclòs en aquest annex va ser incorporat a la borsa corresponent per la seua 

participació en els processos selectius objecte d'aquesta resolució i no ha acreditat el compliment de 

tots els requisits necessaris per a aquesta incorporació. Posteriorment, ha participat en altres 

processos d'incorporació a borses en els quals sí que complia els requisits de titulació establits en 

aqueixos processos. 

Per complir amb el que s'estableix en el punt 1 de la dita Resolució de 20 de juny de 2022, l’acreditació 

produirà efectes a partir de la publicació de les llistes definitives. 

D’acord amb el punt 3 d'aquesta resolució, aquestes persones seran reordenades en la borsa d'acord 

amb el que s'estableix en els procediments d'incorporació en els quals complien els requisits. En el cas 

que hagueren prestat serveis abans del procediment d'incorporació en el qual acrediten els requisits 

de titulació, aquests no es computaran a l'efecte d'ordenació en la borsa. 

La reordenació serà efectiva per a les adjudicacions de destinació amb caràcter interí dels cossos 

docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors 

de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació 

Professional per al curs 2022/2023, i es reflectirà en la publicació de la relació ordenada de persones 

participants en aqueix procediment.  

Cada persona podrà consultar, en el tràmit informàtic de presentació de reclamacions establit en el 

punt 2 de l'apartat segon d'aquesta resolució, el procediment d'incorporació en el qual acrediten els 

requisits de titulació, a partir del qual es consideren els serveis prestats a l'efecte d'ordenació en la 

borsa. 

c) Llistat provisional del personal docent interí que, d'acord amb la normativa vigent, no acredita la 

titulació necessària per a la pertinença a la borsa del cos i especialitat corresponent, per la seua 

participació en els procediments selectius objecte d'aquesta resolució (annex III d'aquesta resolució).  

El personal interí inclòs en aquest annex va ser incorporat a la borsa corresponent per la seua 

participació en els processos selectius objecte d'aquesta resolució i no ha acreditat el compliment de 

tots els requisits necessaris per a aquesta incorporació.  
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Cada persona podrà consultar, en el tràmit informàtic de presentació de reclamacions establit en el 

punt 2 de l'apartat segon d'aquesta resolució, el motiu de la no acreditació. 

d) Llista provisional de persones inscrites en l'oposició convocada per l'Ordre 16/2017, de 10 d'abril, 

de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport que no van aprovar la primera part (A+B) i 

han acreditat els requisits necessaris de l'especialitat per la qual es van presentar a la dita oposició 

(annex IV d'aquesta resolució).  

Aquestes persones seran incorporades a la borsa de treball corresponent. La incorporació serà 

efectiva per a les adjudicacions de destinació amb caràcter interí dels cossos docents de professors 

d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts 

Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional per al 

curs 2022/2023, i es reflectirà en la publicació de la relació ordenada de persones participants en 

aquest procediment. 

e) Llista provisional de les persones inscrites en l'oposició convocada per l'Ordre 16/2017, de 10 

d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, que no es van presentar al 

procediment selectiu o que es van presentar al procediment, no van aprovar la primera part (A+B) i 

no han acreditat els requisits necessaris (annex V d'aquesta resolució).  

Cada persona podrà consultar, en el tràmit informàtic de presentació de reclamacions establit en el 

punt 2 de l'apartat segon d'aquesta resolució, el motiu de la no acreditació. 

Aquestes persones no seran incorporades a la borsa corresponent. 

  

Segon. Període de presentació de reclamacions a les llistes provisionals  

1. D’acord amb l'apartat cinqué de l'esmentada Resolució de la directora general de Personal Docent 

de 7 de març de 2022, s'estableix un termini des de les 00.00 hores del dia 23 de juny de 2022 fins a 

les 23.59 hores del dia 30 de juny de 2022, per a presentar reclamacions i esmenar la documentació 

presentada.  

2. El tràmit estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (https://sede.gva.es) i 

en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-

educacion/acreditacio-de-requisits-detitulacio), i el formulari requerirà ser signat electrònicament 

mitjançant qualsevol dels sistemes d'identificació i signatura electrònica admesos en aquesta seu de 

la Generalitat. 

3. En el cas que es presente dins del termini més d'una reclamació telemàtica, només es tindrà en 

compte l'última presentada.  

4. Una vegada finalitzat el termini de presentació de reclamacions, i una vegada resoltes aquestes, es 

publicaran les llistes definitives, per a procedir a la incorporació a la borsa corresponent. 
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Tercer. Producció d'efectes 

Aquesta resolució produirà efectes efecte l'endemà de publicar-se en la pàgina web de la Conselleria 

d'Educació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es). 
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