
INSTRUCCIONS de 5 de juny de 2020 de la directora general de Personal Docent per al
nomenament amb caràcter extraordinari de director o directora per un període d'un any
segons estableix la resolució de 27 de maig de 2020, de la directora general de Personal
Docent, per la qual es modifica la resolució de 17 de febrer de 2020, per la qual es convoca
el concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directors i directores de centres
docents públics de titularitat de la Generalitat Valenciana.

La resolució de 17 de febrer de 2020, de la directora general de Personal Docent, va convocar el
concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de directores i directors de centres docents
públics de titularitat de la Generalitat Valenciana (DOGV 8744, 20.02.2020). En data 5 de març de
2020 es publica en el DOGV número 8755, una correcció d'errades d’aquesta resolució de 17 de
febrer de 2020.

El  termini  de presentació  de sol·licituds  va finalitzar  el  24  de febrer  de 2020,  a excepció  del
Conservatori Professional de Dansa de Castelló el termini de la qual finalitzava el 24 de març de
2020, sense que s'haja produït amb posterioritat cap acte administratiu més en relació amb aquest
procediment. La base novena d’aquesta convocatòria estableix que el nomenament i la presa de
possessió dels aspirants seleccionats es realitzarà amb efectes de l'1 de juliol de 2020

La resolució de 27 de maig de 2020, de la directora general de Personal Docent, per la qual es
modifica la base novena de la resolució de 17 de febrer de 2020 estableix com a data de presa de
possessió l'1  de juliol  de 2021,  per al  personal  que haja participat  en aquest  procediment de
selecció de directors i directores.

Està,  per  tant,  pendent  el  nomenament  per  al  curs 2020-2021 de les direccions dels  centres
inclosos en el procediment de selecció indicat,  així  com, el  d’aquells centres per als quals ha
finalitzat el nomenament de la direcció actual i no s'ha produït la convocatòria del procediment de
selecció o no s'ha produït la seua renovació.

Segons estableix la base Tercera de la resolució de 27 de maig de 2020 abans indicada, aquesta
direcció general ha de donar les instruccions oportunes perquè la direcció territorial d'Educació,
Cultura  i  Esport  corresponent,  nomene director  o  directora,  per  un  període  d'un  any,  a  un
funcionari o funcionària de carrera, en els termes que estableix la base dotzena de la resolució de
17 de febrer de 2020 i l'article 137 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d'educació.

Per tot l’exposat abans, es dicten les següents instruccions:

1. Abans del dia 22 de juny l'inspector o inspectora d'educació de cada centre educatiu realitzarà
la proposta a la seua direcció territorial per a la designació de director o directora, amb caràcter
extraordinari per un període d'un any, en els termes que estableix la base dotzena de la resolució
de 17 de febrer de 2020 i l'article 137 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d'educació.

2. Per a la realització d'aquesta proposta es tindran en compte les següents situacions:

a) En aquells centres docents en els quals únicament s'haja presentat una candidatura
(Annex I) i que reunisquen els requisits establits en la convocatòria, es procedirà a proposar a la
direcció territorial el nomenament, de manera extraordinària, a l'única persona candidata.

b) En aquells centres docents en els quals existisca més d'una candidatura (Annex II) que
complixca els requisits establits en la convocatòria, amb la finalitat de no interferir en el procés de
selecció iniciat, a fi de mantindre la neutralitat de l'administració cap a les diferents candidatures i
de no interferir en la valoració que en el seu moment haurà de realitzar la comunitat educativa, es
procedirà a proposar la pròrroga extraordinària pel període d'un any a la direcció actual.

En els supòsits que, per alguna causa degudament justificada, no poguera produir-se la pròrroga
extraordinària, la inspecció d’educació proposarà la persona o les persones que compleixen els
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requisits i que considere idònies per a exercir la direcció del centre, sempre que cap d’elles no
estiga inclosa en la proposta.

c) En aquells centres docents en els quals no s'haguera presentat cap candidatura,
(Annex III) es procedirà a proposar la pròrroga extraordinària pel període d'un any a la direcció
actual.
En els supòsits que, per alguna causa degudament justificada, no poguera produir-se la pròrroga
extraordinària, es proposarà la o les candidatures a la direcció seguint el procediment habitual de
cada direcció territorial.

3. Excepcionalment, en els supòsits que per causa de força major no poguera complir-se alguna
de  les  instruccions  anteriors,  es  realitzarà  una  proposta  de  direcció  que  s'acompanyarà  d'un
informe justificatiu de la causa o causes que han provocat l'excepcionalitat de la proposta.

4. Per a la resta de centres en els quals estiga pendent el nomenament de director o directora, la
inspecció d'educació procedirà a proposar la o les candidatures a direcció oportunes seguint el
procediment habitual de cada direcció territorial.

València, 8 de juny de 2020

La directora general de personal docent.

CSV:HY1PA1UP-DUVSM88D-JG39VK5A URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=HY1PA1UP-DUVSM88D-JG39VK5A


		2020-06-08T13:32:56+0200
	MARIA ANGELES HERRANZ ABALOS - NIF:19836140C


	



