DIRECCIÓ GENERAL DE
CENTRES I PERSONAL DOCENT

Av. de Campanar, 32 – 46015 VALÈNCIA

RESOLUCIÓ DELS RECURSOS DE REPOSICIÓ PRESENTATS A LA
RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL DE CENTRES I DE PERSONAL
DOCENT, DE 30 D'ABRIL DE 2018, PER LA QUAL ES CONVOCA
PROCEDIMENT D'ADJUDICACIÓ DE LLOCS DE TREBALL EN COMISSIÓ DE
SERVEIS EN LLOCS DEPENDENTS DE LA GENERALITAT VALENCIANA,
DURANT EL CURS 2018/2019, PER A FUNCIONARIAT DE CARRERA DEL COS
DE MESTRES, EN CENTRES PÚBLICS DOCENTS NO UNIVERSITARIS I PER
A MESTRES EN CENTRES PÚBLICS DE FORMACIÓ DE PERSONES
ADULTES.
De conformitat amb el que s’estableix en la base setze de la Resolució de 30
d'abril de 2018, de la Direcció General de Centres i Personal Docent (DOGV núm.
8287 de 04.05.2018), per la qual es convoca procediment d'adjudicació de llocs de
treball dependents de la Generalitat Valenciana en comissió de serveis, durant el
curs 2018-2019, per a funcionariat de carrera del cos de mestres, en centres
públics docents no universitaris i per a mestres en centres públics de Formació de
Persones Adultes, aquesta Direcció General de Centres i de Personal Docent,
amb data 25 de juliol de 2018, va publicar la llista definitiva de funcionaris del cos
de mestres als quals es van adjudicar llocs en comissió de serveis durant el curs
2018/2019.
Vistos els recursos de reposició interposats per les persones interessades
contra la resolució esmentada, en els quals al·leguen l'existència de causes que
justifiquen la concessió de la comissió de serveis.
Considerant el que es disposa en l'article 123 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, quant als
esmentats recursos.
En virtut del que s’ha disposat i fent ús de les atribucions conferides per
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,
RESOLC
Primer. Publicar la relació definitiva de funcionaris del cos de mestres als quals
s'adjudica destinació en comissió de serveis durant el curs 2018/2019 (annex I).
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Segon. Desestimar els recursos presentats per les persones que no consten
en l’annex d'aquesta resolució, perquè no s’ajusten a les bases de la convocatòria.
Contra la present resolució que esgota la via administrativa, les persones
interessades podran interposar recurs contenciós administratiu, sense perjudici de
qualsevol altre que estimen procedent, en el termini de dos mesos, comptadors
des de l'endemà de la publicació de la present resolució, davant el jutjat
contenciós administratiu en què es trobe la seu de l'òrgan autor de l'acte originari
impugnat, d'acord amb el que estableixen els articles 8.2, 14.1 segona, 25.1 i 46.1
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
EL DIRECTOR GENERAL DE CENTRES I PERSONAL DOCENT

Firmat per Jose Joaquín Carrión Candel el
19/12/2018 17:18:25
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