Resolució de XX d'octubre de 2020, de la directora general de Personal Docent de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la llista d'adjudicació de les
especialitats Àmbit científic, Àmbit soci-lingüístic, *FPA Científic/Tecnològic, *FPA Ciències
Socials i *FPA Comunicació (Valencià/Anglés), per a la provisió de llocs en règim d'interinitat
en el cos de professorat de secundària.
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, estableix el sistema de provisió de llocs de treball en règim d'interinitat.
La cobertura de llocs docents per a impartir matèries que no disposen de bossa específica, i que han
de dotar-se des de diferents bosses, ha produït en els últims anys distorsions en l'assignació dels
llocs a causa de la diferent evolució de cadascuna de les borses de les quals se seleccionaven les
persones integrants per a cobrir els llocs de treball de la matèria motiu d'aquesta resolució.
Vista aquesta realitat, i d'acord amb el tractat en la Comissió de Seguiment de l'Acord d'Interins
d'Educació de 7 de juliol de 2020 i complint amb el que s'estableix en l'article 4 de la Resolució de
26 de novembre de 2010, es considera necessària la creació d'una llista específica, per a
l'adjudicació dels llocs oferits, per a cadascuna de les següents especialitats: Àmbit científic, Àmbit
sociolingüístic, FPA Científic/Tecnològic, FPA Ciències Socials i FPA Comunicació
(Valencià/Anglés).
En conseqüència i d'acord amb les atribucions conferides per Decret 105/2019, de 5 de juliol, del
Consell, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Presidència i dels conselleries de la
Generalitat (DOGV 8590, 12.07.2019) aquesta Direcció General de Personal Docent resol:
Primer. Creació de les llistes d'adjudicació.
Es procedeix a crear les llistes d'adjudicació corresponents a les especialitats següents: Àmbit
científic, Àmbit sociolingüístic, FPA Científic/Tecnològic, *FPA Ciències Socials i *FPA
Comunicació (Valencià/Anglés).
Cada llista estarà constituïda per les persones integrants de les bosses de les especialitats que es
determinen en l'annex I d'aquesta resolució.
Segon. Criteris d'ordenació, actualització i incorporació a les llistes d'adjudicació.
Cadascuna de les llistes es reordenaran seguint els següents criteris:
a) Les persones integrants de cada llista d'adjudicació s'ordenaran segons l'any en què figuren amb
«Serveis Prestats» en les seues borses d'origen. Les penalitzacions que afecten les persones
integrants de les borses d'origen de la llista d'adjudicacions, tindran repercussió en la llista
d'adjudicació de l'àmbit.
b) Les persones interines amb igual antiguitat en la borsa amb la consideració de «Serveis Prestats»,
s'ordenaran seleccionant alternativament de cadascuna de les borses d'origen, segons l'ordre establit
en l'annex I. Una vegada esgotades les persones integrants d'alguna de les borses d'origen, es
prosseguirà amb les de les altres fins a la total ordenació de les persones integrants de cada any.
Les llistes d'adjudicació s'actualitzaran anualment abans del procediment d'adjudicacions d'inici de
curs i la seua vigència serà d'un curs complet fins a la següent actualització.
Les persones integrants de cadascuna de les llistes d'adjudicació hauran de figurar en les seues
corresponents borses d'origen. S'incorporaran a la llista d'adjudicació de l'àmbit corresponent en la
seua primera actualització, després de la incorporació de les persones interessades a la seua
corresponent borsa d'origen.
Tercer. Publicació dels llistats provisionals de les borses d'àmbit.

El llistat provisional de cadascuna de les borses d'àmbit es publicarà en la pàgina web de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es). Annex II.
Quart. Reclamacions sobre els llistats provisionals.
Contra cada llistat provisional de les borses d'àmbit es podran presentar reclamacions,
exclusivament de manera telemàtica, en el termini de tres dies hàbils a partir de la seua publicació.
Les reclamacions es realitzaran a través de l'enllaç corresponent que figurarà en la pàgina web de la
Conselleria (http://www.ceice.gva.es)
Cinqué. Llistats definitius.
Transcorregut aquest termini i una vegada examinades les reclamacions presentades, es publicarà el
llistat definitiu de cada àmbit en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en la pàgina web de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
De conformitat amb el que estableixen els articles 112, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa; contra aquesta
resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició, o
bé caldrà plantejar directament un recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant els
òrgans que s'indiquen a continuació:
a) El recurs de reposició haurà d'interposar-se davant la directora general de Personal Docent
d'aquesta conselleria en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació.
b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se davant el Jutjat contenciós administratiu
de València en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació.
La Directora General de Personal Docent

