Resolució de la directora general Personal Docent, per la qual es convoca l'acte per a la
provisió temporal de llocs de treball del cos d’inspectors d’educació i es cita els
aspirants seleccionats en el concurs de mèrits per a la provisió de places d’inspectors i
inspectores d’educació accidentals convocat per la Resolució de 25 de juliol de 2017 i a
les inspectores i inspectors que ocupen llocs qualificats com afectats com a
conseqüència dels diferents actes d’adjudicació convocats en 2017, 2018 i 2019.
La Resolució de 25 de juliol de 2017, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació
(DOGV 28.07.2017), va convocar concurs de mèrits per a la provisió de places
d’inspectores i inspectors d’educació accidentals.
La Resolució de 16 de novembre de 2017, del secretari autonòmic d’Educació i
Investigació, publicà la llista definitiva dels aspirants seleccionats en el concurs de mèrits
convocat per la Resolució de 25 de juliol de 2017 esmentada anteriorment.
De conformitat amb allò que estableix la base huitena de la Resolució de 25 de juliol de
2017, es convoca els aspirants seleccionats en el concurs de mèrits que no han obtingut
plaça en les adjudicacions anteriors d'inspectors accidentals i que s’inclouen en l’annex de
la Resolució de 16 de novembre de 2017.
També es convoca al personal que, ocupant places afectades a Alacant, pogueren tindre
dret a les places oferides en la present adjudicació, segons la Resolució de la seua
adjudicació.
En tot cas, sempre serà respectat l'ordre establert en les llistes resultants de l'últim
procediment selectiu d’oposició i del concurs de mèrits resolt per Resolució de 16 de
novembre de 2017.
Els llocs objecte de provisió són els següents:
Castelló
838115 (vacant)
València
838204 (afectat)
838161 (vacant)
Alacant
838139 (afectat)
Quan el lloc objecte de provisió siga adjudicat a inspectors i inspectores que ja es troben
ocupant un lloc afectat d’Alacant, procedents del llistat del concurs de mèrits que
voluntàriament s’han desplaçat a Alacant, el lloc resultant s’oferirà en el mateix acte
d’adjudicació. Aquests llocs afectats que es generen s’oferiran al personal seleccionat en
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el concurs de mèrits convocat per la Resolució de 25 de juliol de 2017 que no haja
obtingut destinació en procediments d’adjudicació anteriors.
L’acte d’adjudicació tindrà lloc al Saló d’Actes de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Esports (Avinguda de Campanar, 32 de València), a les 9’30 hores del dia 18 juny de
2020.
Tots els aspirants que obtinguen nomenament exerciran les seues funcions fins a la
resolució d’un nou procés selectiu o la incorporació de la persona titular del lloc.
Atés que s'ha esgotat la llista d'aspirants a ocupar llocs d'inspectors accidentals en la
inspecció territorial d’Alacant, en aquesta convocatòria d’adjudicació s'oferiran els llocs
de treball que es pogueren generar en dita inspecció territorial a les persones
candidates a ocupar llocs de treball en la inspecció territorial de València que, en la data
de l’acte de provisió de llocs convocat per aquesta resolució, no hagen obtingut un lloc
de treball com inspectors o inspectores.
Les persones candidates a les quals se’ls adjudique un lloc de treball vacant o afectat en
la inspecció territorial d’Alacant com a conseqüència de la situació explicitada en el
paràgraf anterior podran concórrer en les futures convocatòries de provisió a les places
que es pogueren generar en les inspeccions territorials per les quals van optar en el seu
moment. En tot cas, serà respectat sempre l'ordre establert en les llistes resultants del
concurs de mèrits resolt per Resolució de 16 de novembre de 2017 (DOGV 21/11/2017).
En la resta de casos, els funcionaris que ocupen un lloc qualificat de vacant romandran
en ell sense poder canviar de direcció territorial.
La renúncia a ocupar llocs qualificats com afectats (ocupats per un funcionari amb
destinació definitiva que es troba ocupant un càrrec en l'Administració valenciana amb
reserva del lloc de treball) es podrà realitzar sense perdre el dret de romandre en la
llista de funcionaris que poden ocupar llocs en la Inspecció d'Educació amb caràcter
accidental.
Els aspirants que ocupen un lloc qualificat com afectat i que perden la seua destinació
per la reincorporació de la persona titular del lloc, s’incorporaran a la llista de
funcionaris que poden ocupar llocs en la Inspecció d'Educació amb caràcter accidental,
ocupant el lloc d’acord amb l’ordre pel qual obtingueren la seua destinació anterior.
En cas de produir-se amb posterioritat un lloc de treball qualificat de vacant, es
convocarà els funcionaris que estan ocupant els llocs qualificats d'afectats i tots els
membres de la llista que no estan ocupant llocs d’inspectores i inspectors accidentals.
També es convocarà els que ocupen vacant en una inspecció territorial diferent de la
sol·licitada, segons la Resolució del 16 de novembre de 2017. Sempre mantenint l’ordre
original del llistat respectiu.
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La renúncia a ocupar llocs qualificats de vacants implicarà l'eliminació de la llista de
funcionaris que poden ocupar llocs en la Inspecció d'Educació amb caràcter accidental,
aplicant el procediment següent:
a) Les vacants s'oferiran, en primer lloc, al primer funcionari o funcionària de la llista
que estiga ocupant un lloc afectat. Si renunciara, s'oferirà al següent i així
successivament.
b) Posteriorment es seguirà el mateix procediment amb els membres de la llista de les
persones que no ocupen cap lloc d’inspecció accidental. Si tots els membres de la llista
renuncien a la vacant s'eliminarà de la llista de possibles inspectors i inspectores
d'educació accidentals a l'última o l'últim funcionari de la llista i s'anirà eliminant per
ordre invers als funcionaris que, per voluntat pròpia, renuncien a la vacant.
c) Una vegada coberta la vacant es procedirà a oferir el lloc de treball que, amb caràcter
d'afectat, quede sense cobrir, entre els inclosos en la llista sense destinació en llocs
d'inspector accidental i en l'ordre establert.
En cas que el lloc a proveir siga qualificat d'afectat es convocarà els membres de la llista
que no estan ocupant llocs d'inspector accidental i els que van acceptar un lloc en una
inspecció territorial diferent de la sol·licitada, segons la Resolució de 16 de novembre de
2017, sempre mantenint l’ordre original del llistat respectiu.
La present resolució posa fi a la via administrativa, i contra aquesta es podrà interposar
un recurs potestatiu de reposició davant de la Direcció General de Personal Docent de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport en el termini d’un mes comptador des de
l’endemà de ser publicada, d’acord amb allò que disposen els articles 112, 123 i 124 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques, o bé directament recurs contenciós administratiu davant del
jutjat contenciós competent, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà
de la data de la seua publicació, d’acord amb allò que establixen els articles 8 i 14 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
València, 15 de juny de 2020
La directora general de Personal Docent
Firmado por Mª Ángeles Herranz Ábalos el
15/06/2020 14:37:29

Mª Ángeles Herranz Ábalos
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