
AL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DE LA CONSELLERIA DE CULTURA  I

EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT VALENCIANA

________________________________, major d'edat, titular del D.N.I. Núm.

__________________, i amb domicili a efectes de notificació a ________________,

C/Avgda./Plaça/ ________________________________________, pertanyent al Cos

de Mestres, amb destinació actual al centre ____________________________, davant

d'aquesta Conselleria comparesc i com millor pertoque en dret , DIC:

Que, amb data de __________________ , vaig presentar davant del Director

Territorial de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana

reclamació per al pagament de l'increment del complement de destí corresponent al

professorat del Cos d'Ensenyament Secundari sense la condició de catedràtic amb

efectes retroactius de l'1 de setmbre de 2002, de la qual no rebut contestació per part

de l'Administració. Com no estic d'acord amb aquesta absència de contestació per part

de l'Administració desestimatoria de la meua petició, al haver transcorregut tres meses

sense rebre contestació, per considerar aquesta absència de contestació no ajustada a

dret, mitjançant aquest escrit, en temps i forma, i en virtut d'allò establert en l'article 114

de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques

i Procediment Administratiu Comú, modificada parcialment per la Llei  4/99, de 13 de

gener, interpose  RECURS D'ALÇADA contra l'esmentada absència de contestació, en

funció de les següents

 AL·LEGACIONS

PRIMERA.- Que, amb data de _______________,  vaig presentar davant del

Director Territorial de la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat Valenciana



reclamació per al pagament de l'increment del complement de destí corresponent al

professorat del Cos d'Ensenyament Secundari sense la condició de catedràtic amb

efectes retroactius de l'1 de setmbre de 2002.

SEGONA.- Que, amb data de ______________________, es varen complir els

tres mesos que té l'Administració per a resoldre la meua petició, tràmit que no s'ha

produït, raó per la qual he d'entendre que la meu reclamació ha estat desestimada per

silenci administratiu.

TERCERA.- Que  durant el curs ___________ he estat prestant els meus

serveis en un lloc de treball d'Ensenyament Secundari Obligatori, concretament, en el

centre ___________________________, segons consta en el corresponent horari

personal inclós en la Programació Anual del Centre.

QUARTA.- Que la Conselleria de Cultura i Educació de la Generalitat

Valenciana va acordar, en el mes de maig de 2002, el dret del professorat del Cos de

Mestres que ocupa llocs de treball del primer cicle de l'Educació Secundària Obligatòria

a la percepció de les retribucions corresponents al complement de destí que

corresponga al professorat d' Educació Secundària sense la condició de catedràtic.

QUINTA.- Que l'import d'aquest complement es faria efectiu el 30 per cent a data

de 1 de setembre de 2002 i la resta a data de 1 de gener de 2003.

SEXTA.- Que a data dels corrents no ha sigut inclós en la meua nómina el

corresponent increment de l'esmentat complement.

Per les raons exposades,

SOL·LICITE de V.I. que, tenint per presentat aquest escrit es servesca

d'admetre'l i de conformitat a les al·legaciones formulades per aquesta part tinga per

interposat  RECURS D'ALÇADA contra l'esmentada absència de contestació

desestimatòria de la meua petició i, dicte les instrucciones oportunes per a que es faja

efectiu el pagament de l'increment del complement de destí del professorat del Cos de



Mestres que ocupa un lloc de treball de primer cicle de l'Educació Secundària

Obligatòria amb efectes retroactius de l'1 de setembre de 2002.

                    València, a __ de/d' __________ de 2004

Signat: __________________________


