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RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2018 de la Direcció General de Centres i Personal Docent de la
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es fa pública la relació de vacants
definitives a proveir en el procediment de provisió de funcionaris i funcionàries docents del cos
d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’educació, per a la provisió de
places en l’àmbit de gestió de la Generalitat Valenciana, convocat per mitjà de la Resolució de 8 de
novembre de 2017.
En l'apartat 2.1 de la base segona de la Resolució de 8 de novembre de 2017 (DOCV núm.
8167, de 10.11.2017), de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es convoca
procediment de provisió de funcionaris docents del Cos d'Inspectors al Servici de l'Administració
Educativa i d'Inspectors d'Educació, per a la provisió de places en l'àmbit de gestió de la Generalitat
Valenciana, s'estableix que s'oferiran les places o llocs vacants que es determinen, entre els quals
s'inclouran, almenys, els que es produïsquen fins al 31 de desembre de 2017, així com aquelles
que resulten de la resolució del present concurs.
Per tot això, en virtut de les competències atribuïdes en l’article 10 del Decret 186/2017, de
24 de novembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria
d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, aquesta Direcció General de Centres i Personal Docent:
RESOL
Publicar la relació definitiva de llocs de treball vacants a proveir en la convocatòria regulada
per la Resolució de 8 de novembre de 2017, de provisió de places de funcionaris docents del Cos
d'Inspectors al Servici de l'Administració Educativa i d'Inspectors d'Educació i que figuren en l'annex
d'aquesta resolució.
Aquesta resolució tindrà efectes a partir de l’endemà de ser publicada.
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà interposar
potestativament un recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat l’acte, en el termini
d’un mes comptat des de l’endemà de ser publicada, o bé un recurs contenciós administratiu,
davant del Jutjat Contenciós Administratiu de València, en el termini de dos mesos comptats des de
l’endemà de ser publicada. Tot això de conformitat amb el que establixen 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.

EL DIRECTOR GENERAL DE CENTRES I PERSONAL DOCENT
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