DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT

Resolució de 15 de juliol de 2020, de la directora general de Personal Docent de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula el llistat d'adjudicació de Cultura Clàssica per a
la provisió de llocs en règim d'interinitat en el cos de professors de secundària.
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, estableix el sistema de provisió de llocs de treball en règim d'interinitat.
La cobertura de llocs docents per a impar r matèries que no disposen de borsa especíﬁca, i que
han de dotar-se des de diferents borses, ha produït en els úl ms anys distorsions en l'assignació
dels llocs a causa de la diferent evolució de cadascuna de les borses de les quals se seleccionaven
les persones integrants per a cobrir els llocs de treball de la matèria mo u d'aquesta resolució.
Vista aquesta realitat, i d'acord amb el tractat en la Comissió de Seguiment de l'Acord d'Interins
d'Educació de 7 de juliol de 2020 i per complir amb el que s'estableix en l'ar cle 4 de la Resolució
de 26 de novembre de 2010, es considera necessària la creació d'un llistat especíﬁc per a
l'adjudicació dels llocs oferits de Cultura Clàssica. Aquest llistat d'adjudicació estarà integrat pel
personal docent que actualment forma part de les borses de les especialitats de lla i grec.
En conseqüència i 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) aquesta Direcció General de Personal Docent resol:
Primer. Creació de la llista d'adjudicació de Cultura Clàssica.
Es procedeix a crear el llistat d'adjudicació, corresponent a la matèria de Cultura Clàssica, que
estarà cons tuït per les persones integrants de les bosses de les especialitats actuals de Lla i Grec.
Segon. Criteris d'ordenació, actualització i incorporació a la llista d'adjudicació.
El llistat de la borsa de Cultura Clàssica es reordenarà seguint els següents criteris:
a) Les persones integrants del llistat d'adjudicació s'ordenaran segons l'any en què ﬁguren amb
«Serveis Prestats» en la borsa d'origen, Lla o Grec. Les penalitzacions que afecten a les persones
integrants de les borses de Lla i Grec, borses d'origen de la llista d'adjudicacions, ndrà
repercussió en el llistat d'adjudicació de Cultura Clàssica.
b) Les persones interines amb igual an guitat en la borsa amb la consideració de «Serveis
Prestats», s'ordenaran seleccionant alterna vament de cadascuna de les borses d'origen,
començant en primer lloc per la llista de grec. Una vegada esgotades les persones integrants
d'alguna de les borses d'origen, es prosseguirà amb les de l'altra ﬁns a la total ordenació de les
persones integrants de cada any.
El llistat d'adjudicació s'actualitzarà anualment abans del procediment d'adjudicacions d'inici de
curs i la vigència d’aquest llistat serà d’un curs complet ﬁns a la següent actualització.
Les persones integrants del llistat d'adjudicació hauran de ﬁgurar en la seua corresponent borsa,
Lla o Grec, i s'incorporaran al llistat en la primera actualització d'aquest que es realitze després de
la incorporació de les persones interessades a la seua corresponent borsa.
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Tercer. Publicació del llistat provisional de la bossa de Cultura Clàssica.
El llistat provisional de la bossa de Cultura Clàssica es publicarà en la pàgina web de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esport (h p://www.ceice.gva.es). Annex I.
Quart. Reclamacions sobre el llistat provisional.
Contra el llistat provisional de la bossa de Cultura Clàssica es podran presentar reclamacions,
exclusivament de manera telemà ca, en el termini de tres dies hàbils a par r de la seua publicació.
Les reclamacions es realitzaran a través de l'enllaç corresponent que ﬁgurarà en la pàgina web de
la Conselleria (h p://www.ceice.gva.es)
Cinqué. Llistat deﬁni u.
Transcorregut aquest termini i una vegada examinades les reclamacions presentades, es publicarà
el llistat deﬁni u en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta resolució entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en la pàgina web de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
De conformitat amb el que estableixen 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 contenciosa administra va; contra
aquesta resolució, que posa ﬁ a la via administra va, es podrà interposar un recurs potesta u de
reposició, o bé caldrà plantejar directament un recurs contenciós administra u, en els terminis i
davant els òrgans que s'indiquen a con nuació:
a) El recurs de reposició haurà d'interposar-se davant la directora general de Personal Docent
d'aquesta conselleria en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la publicació.
b) El recurs contenciós administra u haurà de plantejar-se davant el Jutjat contenciós administra u
de València en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació.
La Directora General de Personal Docent.

Firmat per Mª Ángeles Herranz Ábalos el
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