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Resolució de 27 de novembre de 2020 de la directora general de Personal Docent, per la
qual es publica la relació de persones que han de presentar documentació per a acreditar
els requisits específics de titulació, segons el que s'estableix en la Resolució de 8 de juny
de 2020, de la directora general, amb motiu de la seua participació en els procediments
selectius d'ingrés en el cos de mestres, convocats per Ordre 11/2016 i per Ordre 12/2018,
que no van superar la primera prova (parts A+B) de la fase d'oposició, i van ser
incorporades a la borsa de treball per Resolució de 9 de setembre de 2016 i per Resolució
de 15 de novembre de 2018, respectivament.
Per Ordre 11/2016, de 3 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport es va
convocar procediment selectiu per a l'ingrés en el cos de mestres i procediment selectiu per a
l'adquisició de noves especialitats per a personal funcionari del mateix cos (DOGV 7776), així mateix
per Ordre 12/2018, de 17 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport es va
convocar procediment selectiu per a l'ingrés en el cos de mestres i procediment selectiu per a
l'adquisició de noves especialitats per a personal funcionari del mateix cos (DOGV 8277).
La base 14 de totes dues ordres disposava que a les persones participants en els procediments
selectius, que no foren seleccionades, els seria aplicable el que es disposa en l'Acord pel qual
s'estableix el sistema de provisió de llocs de treball en règim d'interinitat, subscrit el 23 de novembre de
2010, per la Conselleria d'Educació i les organitzacions sindicals, representades en la Taula sectorial
d'educació i publicat per Resolució de 26 de novembre de 2010, del director general de Personal
(DOCV 6408, 30.11.2010), que determina les condicions i criteris que han de regir la constitució i ordre
de les llistes de personal docent que ha d'ocupar els llocs vacants i atendre les substitucions en els
centres públics docents, no universitaris, dependents de la Conselleria, amb competències en
educació.
Amb aquest motiu es van dictar les Resolucions de 9 de setembre de 2016 i 15 de novembre de 2018,
del director general de Centres i Personal Docent, que convocaven els procediments per a la
incorporació, a la borsa de treball, de les persones participants en els procediments selectius,
convocats per l'Ordre 11/2016 i 12/2018, respectivament, que no van superar en la fase d'oposició la
primera prova (parts A+B) i que van ser qualificades de presentades.
Totes dues resolucions van disposar que la incorporació d'aquestes persones aspirants es realitzaria
de manera automàtica, es a dir, sense l'acreditació prèvia dels requisits de titulació, necessaris per a
la provisió del lloc; en l'especialitat per la qual es va participar en el procediment selectiu i que
l'acreditació tindria lloc en el moment en què així ho determinara l'administració educativa.
Posteriorment, la Resolució de 8 de juny de 2020, de la directora general de Personal Docent, va
convocar el procediment per a l'acreditació dels requisits específics de titulació de les persones
participants en els procediments selectius, anteriorment esmentats, que no van superar la primera
prova (parts A+B) de la fase d'oposició, i que van ser incorporades a la borsa de treball per
Resolucions de 9 de setembre de 2016 i 15 de novembre de 2018.
D'altra banda, donades les circumstàncies excepcionals derivades de la crisi sanitària de la COVID 19,
i l'impacte que ha causat en el funcionament del sistema educatiu i, particularment, en la tramitació de
procediments administratius, es considera necessari facilitar l'accés a la presentació de la
documentació requerida per a acreditar els requisits específics de titulació de l'especialitat per la qual
van participar en el procediment selectiu, a les persones participants en els procediments selectius per
a l'ingrés en el cos de mestres convocats per Ordre 11/2016 i per Ordre 12/2018, tal com s'establia en
la Resolució de 8 de juny de 2020.
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Por tot això, en virtut de les atribucions conferides per l'article 8 del Decret 173/2020, de 30 d'octubre,
del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esport (DOGV 8959, 24.11.2020), la Direcció General de Personal Docent, resol:

Primer
Publicar la relació de persones, participants en els procediments selectius per a ingrés en el cos
de mestres convocats per Ordre 11/2016 i per Ordre 12/2018, que no van superar la primera prova
(parts A+B) de la fase d'oposició, i van ser incorporades a la borsa de treball de l'especialitat
corresponent, d'acord amb el que s'estableix en la Resolució de 9 de setembre de 2016 i en la
Resolució de 15 de novembre de 2018 respectivament, que han de presentar documentació per a
acreditar els requisits específics de titulació corresponents, que constitueix l'Annex I d'aquesta
resolució.
Segon
Establir un període de presentació de documentació per a acreditar els requisits específics de
titulació, mitjançant sol·licitud en el tràmit telemàtic corresponent, que comprendrà des de les
00.00 hores del dia 1 de desembre de 2020 fins a les 23.59 hores del dia 15 de desembre de
2020.
El tràmit estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (https://sede.gva.es) i
en
la
pàgina
web
de
la
Conselleria
d'Educació,
Cultura
i
Esport
(http://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/acreditacio-de-requisits-de-titulacio), i el formulari
requerirà ser signat electrònicament per qualsevol dels sistemes d'identificació i signatura
electrònica admesos en aquesta seu de la Generalitat.
La no aportació de la sol·licitud de presentació de documentació dins del termini i en la forma
escaient suposarà l'exclusió de la persona interessada de les llistes de les borses de treball per a
exercir la funció docent, en règim d'interinitat, a les quals va ser incorporada mitjançant Resolució
de 9 de setembre de 2016 o Resolució de 15 de novembre de 2018.
Tercer
Així mateix, queden incloses en l'àmbit d'aplicació d'aquesta resolució totes les condicions
contingudes en la Resolució de 8 de juny de 2020, de la directora general de Personal Docent,
excepte el termini de presentació establit en l'apartat segon d'aquesta Resolució.
Quart
Tota la documentació electrònica aportada serà incorporada a l'expedient de la persona
interessada del Registre de Personal Docent, del qual és responsable la direcció general
competent en matèria de personal docent, i queden els responsables i encarregats del tractament
de dades, així com totes les persones que intervinguen en qualsevol fase d'aquest, subjectes al
deure de confidencialitat al qual es refereix l'article 5 tant de la Llei orgànica 3/2018, com del
Reglament (UE) 2016/679.

La directora general de Personal Docent
Firmado por Mª Ángeles Herranz Ábalos el
30/11/2020 22:38:01
Cargo: Directora General de Personal
Docente
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