
Resolució de 2 de juliol de 2008, de la Direcció General de Personal de la 
Conselleria de Educació, per la qual es fan públiques les llistes provisionals 
de professors interins amb servicis prestats amb anterioritat al 31 d’agost 
de 2008 en els cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors 
tècnics de Formació Professional, professors d’escoles oficials d’Idiomes, 
professors i mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny i professors i 
catedràtics de Musica i Arts Escèniques. 
 
 Efectuades les modificacions pertinents sobre la llista general d’interins convocats 
a l’acte públic d’adjudicació de llocs de treball realitzat el passat mes de juliol, i inclòs el 
professorat que s’ha incorporat en règim d’interinitat a la funció pública docent el curs 
2007/2008, resolc: 
 
Primer 
 
 Publicar la relació provisional dels professors interins amb servicis prestats en els 
cossos de professors d’Ensenyament Secundari, professors tècnics de Formació 
Professional, professors d’escoles d’Idiomes, professors i mestres de taller d’Arts 
Plàstiques i Disseny i professors i catedràtics de Música i Arts Escèniques, que es van 
incorporar en règim d’interinitat a la funció pública docent amb anterioritat al 31 d’agost 
de 2007 i que mantenen la seua relació de treball en els termes del pacte subscrit entre 
esta Conselleria i les organitzacions sindicals representades en la Mesa Sectorial 
d’Educació sobre provisió de llocs de treball en règim d’interinitat de 24 de maig de 1993 i 
la seua Addenda de 1999, i que s’especifica en l’annex I. 
 
Segon 
 

Publicar la relació provisional dels professors interins procedents de les distintes 
borses de treball que s’han incorporat en règim d’interinitat a la funció pública docent el 
curs 2007/2008 amb indicació del cos, especialitat o especialitats en què ha prestat 
servicis, borsa d’origen i puntuació obtinguda segons barem, tal com s’especifica en 
l’annex II. 
 
Tercer 
 
 El professorat interí inclòs en l’annex I manté l’orde fixat en les llistes definitives 
d’interins publicades el 21 de juliol de 2007. L’annex II s’ordena per cos i especialitat, i en 
cada especialitat en primer lloc s’inclourà els aspirants procedents de les borses de 
treball constituïdes amb els participans en el procediment selectiu convocats l’any 2007, 
que després d’haver realitzat totes les parts de la prova, no hagen resultat seleccionats. A 
continuació s’inclourà el professorat procedent de les borses convocades a través de les 
direccions territorials, ordenat per orde decreixent de la puntuació obtinguda en la borsa 
d’origen. 
 
Quart 
 

En els annexos d’esta resolució, i amb l’únic objecte de facilitar la major 
informació als afectats, respecte a la seua situació en cada una de les especialitats en les 
que puguen ser inclosos, el professorat estarà inclòs en totes les especialitats en què 
hagen prestat servicis. No obstant això, en les llistes definitives cada professor estarà 
inclòs només en  
 
Cinqué 

 
Només es mantindran en més d'un cos o especialitat aquells professors inclosos 

en l'annex I, procedents de les antigues bosses que es mantenen en les especialitats en 
què van desdoblar aquelles(Tec. Sanitària, Tec. Adm inistrativa, P. Metall etc...) bossa 



d'idiomes amb la doble adscripció (EOI-Sec), o l'antiga bossa de Clàssiques (Llatí, Grec i 
C. Clàssica) 
 
Sisé 
 

El professorat inclòs en més d’un cos o especialitat en esta resolució haurà 
d’optar de forma explícita per aquella en què desitge quedar inclòs en el termini que 
s’establix en l’apartat seté d’esta resolució, si algun professor inclòs en més d’un cos o 
especialitat en la llista provisional no fa opció en el termini establit, quedarà inclòs d’ofici 
si figura en l’annex I4, en esta posició, si només esta inclòs en l’annex II, s’inclourà en el 
cos i especialitat que està designat amb el codi mes baix, i s’entendrà que renuncia a la 
resta. En la llista definitiva només figurarà en un cos i especialitat. 

 
Seté 

 
 La resolució i els annexos s’exposaran als taulers d’anuncis de les direccions 
territorials de Cultura i Educació d’Alacant, Castelló i València i en els d’esta Conselleria, i 
en la pàgina web d’esta Direcció General http://www.edu.gva.es/per/index.asp A partir de la 
publicació s’obri un termini per a la presentació d’escrits d’opció d’especialitat, 
reclamacions o altres sol·licituds, que finalitzarà el 27 de juny de 2007.  
 

Les reclamacions i sol·licituds, es presentaran en els departaments d’informació 
de les direccions territorials de València, Castelló i Alacant o en els d’esta Conselleria de 
Cultura, Educació i Esport. 
 
Vuité 
 
 D’acord amb el que disposa l’article primer de la Llei 4/1999, de modificació de 
l’articulat de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la seua redacció donada a l’article 
44, la falta de resolució expressa a les sol·licituds o reclamacions presentades a les llistes 
provisionals tindrà efectes desestimatoris de la sol·licitud o reclamació. 
 

 
València, 2 de juliol de 2008. 

 
El director general de Personal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signat: David Barelles Adsuara 


