RESOLUCIÓ de 19 d'octubre de 2021 de la directora general de Personal Docent, per la qual es
convoca el procediment per a l'acreditació dels requisits generals i específics de titulació de les
persones participants en el procediment selectiu d'ingrés en els cossos docents de professors
d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts
Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional
convocat per l’Ordre 22/2020, de 23 de novembre, que no van superar la primera prova (A+B) de la
fase d'oposició i que no formen part de la borsa de l’especialitat per la qual es van presentar al
procediment selectiu.
Mitjançant l'Ordre 22/2020, de 23 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, es va
convocar procediment selectiu per a l'ingrés i procediment selectiu per a l'adquisició de noves
especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles
oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i
professors tècnics de Formació Professional (DOGV 8961, 26.11.2020).
La base 14 d'aquesta ordre disposava que a les persones participants en els procediments selectius
que no foren ser seleccionades els seria aplicable el que disposa 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 Mesa Sectorial d'Educació i
publicat per la 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 l’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. Per tant, les persones que hagen participat en
els procediments selectius d'ingrés en la funció pública docent convocats a la Comunitat Valenciana i
que no hagen sigut seleccionades podran formar part d'aquestes llistes. També es disposava que
aquestes persones es comprometien a justificar que es troben en possessió dels requisits generals i
específics per a l'acompliment del lloc pel qual s'han presentat al proce diment selectiu en el moment
en què, per a això, siguen requerides per l'Administració, tenint en compte la data de compliment dels
requisits de la convocatòria corresponent.
Amb caràcter previ a la incorporació a la borsa de treball s'ha procedit a consultar les dades de titulació
de les persones participants que van autoritzar la seua consulta per mitjans telemàtics, a fi de
comprovar el compliment dels requisits generals i específics de titulació corresponents a l'especialitat
per la qual es van presentar al procediment selectiu. Per a aquells casos en què no s'ha pogut realitzar
la comprovació d'aquests requisits o no es va autoritzar la consulta, es considera necessari facilitar
l'accés a la presentació de la documentació que acredite aquests requisits.
Per tant, aquesta Direcció General, fent ús de les funcions que li atribueix el Decret 173/2020, de 30
d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Esport, resol:
Primer
1. Convocar el procediment per a l'acreditació dels requisits generals i específics de titulació dirigit a
les persones que van participar en el procediment selectiu per a l’ingrés en els cossos docents de
professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i
Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional

convocat per l'Ordre 22/2020, que no van superar la primera prova (A+B) de la fase d'oposició i que
no formen part de la borsa de l’especialitat per la qual es van presentar al procediment, a les quals no
se'ls ha pogut comprovar el compliment dels requisits requerits en l'especialitat després de la consulta
telemàtica de les dades de titulació realitzada. Aquestes persones figuren en l'annex I d'aquesta
resolució.
2. Publicar, a títol informatiu, la llista de les persones que van participar en el procediment selectiu
per a l’ingrés en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles
oficials d'idiomes, professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i
professors tècnics de Formació Professional convocat per l’Ordre 22/2020, que no van superar la
primera prova (A+B) de la fase d'oposició i que no formen part de la borsa de l’especialitat per la qual
es van presentar al procediment, a les quals se’ls considera acreditats els requisits generals i específics
de titulació requerits per a l'especialitat després de la consulta telemàtica de les seues dades.
Aquestes persones figuren en l'annex II d'aquesta resolució.
Segon
1. El personal que figura en l'annex I d'aquesta resolució haurà d'acreditar que estava en possessió
dels requisits generals i específics de titulació, necessaris per a la seua participació en el procés selectiu
segons s'estableix en l'Ordre 22/2020 de convocatòria, per a realitzar la funció docent exigida amb
anterioritat al dia 21 de gener de 2021, data en què va finalitzar el termini de presentació de sol·licituds
de participació en el procediment selectiu per a l'ingrés en els cossos docents de professors
d'Ensenyament Secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes, professors de Música i Arts
Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors tècnics de Formació Professional.
Per a la incorporació a la borsa de l'especialitat en la qual va participar, el personal haurà d'acreditar
estar en possessió de la titulació requerida per a impartir l'especialitat, segons la legislació vigent.
Tercer
1. Per a l'acreditació dels requisits generals i específics de titulació, s'haurà d'emplenar el model oficial
de sol·licitud, que 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).
La
identificació es realitzarà per qualsevol dels sistemes d'identificació o signatura electrònica admesos
en la seu electrònica. La presentació per aquesta via permetrà l'emplenament en línia del model
oficial, annexar documents a la sol·licitud i el registre electrònic del model oficial. La sol·licitud
s'emplenarà d'acord amb les instruccions que figuren en la plataforma electrònica i en aquesta
resolució. La sol·licitud per a l'acreditació es considerarà presentada i registrada davant
l'Administració en el moment en què es complete tot el procés telemàtic, i s'hi generarà el justificant
de registre, que hauran de guardar les persones interessades com a confirmació de la presentació
telemàtica. Únicament s'ha de presentar la documentació exigida. En cas que, dins dels terminis, es
presente més d'una sol·licitud, només serà vàlida l'última registrada. Aquelles sol·licituds emplenades
o registrades per altres mitjans diferents a la via telemàtica es tindran per no presentades en termini.
2. El termini de presentació del tràmit telemàtic de sol·licitud per a l'acreditació comprendrà des de
les 10:00 hores del dia 20 d'octubre de 2021 fins a les 10:00 hores del dia 2 de novembre de 2021.

3. La no presentació de la sol·licitud dins del termini i en la forma escaient suposarà la no inclusió de
la persona interessada de les llistes de les borses de treball per a exercir la funció docent en règim
d'interinitat.
4. En emplenar la sol·licitud d'acreditació s'hauran d'indicar les titulacions exigides que es posseeixen
i s'aportarà telemàticament còpia digital d'aquestes. De la mateixa manera, es realitzarà una
declaració responsable en la qual s'indique que les dade s i documents aportats són certs i que la
persona declarant es responsabilitza de la veracitat de la documentació aportada i es compromet a
provar documentalment totes les dades i la documentació adjuntada en el moment que
l'Administració ho requerisca. Una vegada finalitzat el termini, la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esport podrà, en qualsevol moment, comprovar la veracitat de la documentació presentada requerint
la comprovació d'aquesta documentació de manera presencial.
Quart
Una vegada finalitzat el termini de la sol·licitud d'acreditació, i revisats els requisits de titulació
acreditats, la Direcció General de Personal Docent publicarà en la pàgina web de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es) les llistes següents:
- Llista provisional del personal que acredita els requisits específics de titulació de l'especialitat per la
qual va participar en el procediment selectiu.
- Llista provisional del personal que no acredita els requisits específics de titulació de l'especialitat per
la qual va participar en el procediment selectiu.
Cinqué
1. A partir de l’endemà de la publicació de les llistes provisionals, s’obrirà un termini de 5 dies hàbils
per
a
presentar
reclamacions
per
via
telemàtica,
a
través
de
l’URL
<http://www.ceice.gva.es/es/web/rrhh-educacion/acreditacio-de-requisits-de-titulacio>. En cas que
es presente dins del termini i en la forma escaient més d’una reclamació telemàtica només es tindrà
en compte l’última presentada.
Sisé
Una vegada vistes les reclamacions presentades, la Direcció General de Personal Docent publicarà en
la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, les llistes següents:
- Llista definitiva del personal participant en el procediment selectiu convocat per Ordre 22/2020, que
no ha superat la primera prova (A+B) i que ha acreditat l'especialitat per la qual va participar en el
procediment esmentat.
- Llista definitiva del personal participant en el procediment selectiu convocat per Ordre 22/2020, que
no ha superat la primera prova (A+B) i que no ha acreditat l'especialitat per la qual va participar en el
procediment esmentat.
Seté
Aquesta resolució és definitiva en via administrativa, i contra aquesta podrà interposar-se recurs
potestatiu de reposició davant la Direcció General de Personal Docent en el termini d'un mes a partir

de l'endemà de la seua publicació, d'acord amb el que es disposa en els articles 112, 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o
directament recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós competent en el termini de
dos mesos a partir de l'endemà de la data de la seua publicació, d’acord amb el que s'estableix en els
articles 8 i 14 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

