RESOLUCIÓ DE 27 DE JULIOL DE 2020 DE LA DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL DOCENT DE LA
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT, PER LA QUAL S’INCORPOREN A LES BORSES DE
TREBALL DE PERSONAL DOCENT, A LES PERSONES QUE HAN ACCEDIT A LLOCS DOCENTS EN EL CURS
2019/2020 MITJANÇANT EL PROCEDIMENT DE DIFÍCIL COBERTURA.
La base tercera de la Resolució de 23 de gener de 2018, de la Direcció General de Centres i
Personal Docent, per la qual es regulen els procediments d’adjudicació con nua de llocs de treball i
de provisió de llocs de diİcil cobertura en règim d’interinitat, disposa que el personal aspirant al
qual se li adjudique una plaça pel procediment de provisió de llocs de diİcil cobertura quedarà
incorporat en la borsa de treball de l’especialitat convocada. Passaran a situar-se en la borsa de
l’especialitat, en el moment de l’actualització de les borses al ﬁnal del curs escolar, darrere de
l’úl m interí amb serveis del curs escolar vigent i l’ordre d’incorporació quedarà determinat pel
començament de la prestació de serveis.
La Disposició addicional cinquena 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 que s’estableix el sistema de provisió de
llocs de treball en règim d’interinitat, estableix que en aquelles especialitats que determine la
direcció general competent en matèria de personal docent, les convocatòries per a cons tuir
borses extraordinàries podran establir l’obligació de superar proves especíﬁques d’ap tud
relacionades amb aquestes especialitats.
És responsabilitat d’aquesta Administració garan r a la ciutadania que les persones que accedeixen a
un lloc de treball docent de l’àmbit de ges ó de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
reunisquen els requisits mínims d'ap tud i formació necessaris per a la docència reglada.
La necessitat d’una prova d’ap tud que permeta demostrar la idoneïtat professional de les
persones per accedir a llocs docents a través d’una borsa extraordinària, es tractà a la Mesa
Sectorial d’Educació celebrada el dia 14 de març de 2017 i el dia 4 de maig de 2018.
No obstant això, a causa de la situació d’emergència sanitària, ha sigut impossible planiﬁcar la
realització immediata d’aquesta prova, per la qual cosa, d’acord amb les atribucions conferides pel
Decret 105/2019, de 5 de juliol del Consell, pel qual s'estableix l’estructura orgànica bàsica de la
Presidència i de les Conselleries de la Generalitat (DOGV 8590, 12.07.2019), resol:
Primer. Incorporació a borsa
D’acord amb la base tercera de la Resolució de 23 de gener de 2018, de la Direcció General de
Centres i Personal Docent, per la qual es regulen els procediments d’adjudicació con nua de llocs de
treball i de provisió de llocs de diİcil cobertura en règim d’interinitat, s’incorporen, i podran
par cipar en els procediments d'adjudicació, les persones que han accedit a llocs docents en el
curs 2019/2020 a través del procediment de diİcil cobertura a les borses de treball de personal
docent de l’àmbit de ges ó de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
Segon. Desac vació de la borsa
Les persones incorporades a la borsa mitjançant el present procediment hauran de complir els
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requisits generals i especíﬁcs per a la provisió dels llocs de l’especialitat a la qual s’incorporen.
No obstant això, les persones que nguen pendent de la seua acreditació el requisit lingüís c per a
l'ensenyament en valencià, o el Cer ﬁcat Oﬁcial de Formació Pedagògica i Didàc ca equivalent per
als llocs de professorat tècnic de Formació Professional, hauran de desac var-se i romandran en la
posició en la qual s'han incorporat a la borsa ﬁns al moment en el qual acrediten aquests requisits,
en cas de no desac var-se i ser adjudicada serà exclosa de la borsa.
Per a l'acreditació del requisit lingüís c serà necessari el seu registre segons el que es preveu en
l'Ordre 3/2020, de 6 de febrer de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es
determina la competència lingüís ca necessària per a l'accés i l'exercici de la funció docent en el
sistema educa u valencià.
Tercer. Incorporació amb caràcter provisional
En aquelles especialitats que així es determine, la incorporació a la corresponent borsa es
realitzarà amb caràcter provisional, i estarà condicionada a la superació de les proves que la
Direcció General de Personal Docent podrà convocar conforme a l’especiﬁcat en la Disposició
addicional cinquena 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.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta Resolució produirà efectes a par r del dia en la qual siga publicada en la pàgina web de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, h p://www.ceice.gva.es
De conformitat amb el que estableix els ar cles 112,123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administra u comú de les administracions públiques, i els ar cles 8,14 i 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós-administra va, contra el present
acte, que posa ﬁ a la via administra va, es podrà interposar un recurs potesta u de reposició o bé
haurà de plantejar directament un recurs contenciós-administra u, en els terminis i davant els
òrgans que s’indican a con nuació: a) El recurs de reposició deurà interposar-se davant la directora
general de Personal Docent d’aquesta Conselleria en el termini d’un mes a contar des de l'endemà
al de la seua publicació.
b) El recurs contenciós-administra u deurà plantejar-se davant del jutjat Contenciós-Administra u de
València en el termini de dos mesos a contar des de l'endemà al de la seua publicació.
La directora general de Personal Docent

Diligència de publicació
28 de juliol de 2020
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