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València, setembre de 2016
Amb data 26 de juliol de 2016 s'ha publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
(DOCV Num. 7837) el DECRET 93/2016, de 22 de juliol, del Consell, pel qual es regula el
procés electoral per a la renovació i constitució dels consells escolars dels centres docents
no universitaris de la Comunitat Valenciana, sostinguts amb fons públics .
Aquest Decret deroga les ordres de 10 d'octubre de 1997, de la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència, que regulaven el procés, tant per als centres públics, com per als centres
privats concertats.
Fins ara, es realitzaven eleccions tots els anys. Uns centres realitzaven el procés els anys
parells i uns altres, els imparells.
Amb aquesta nova normativa s'ha volgut unificar els processos, de manera que tots els
centres sostinguts amb fons públics realitzen eleccions per a la renovació i constitució del
seu consell escolar el mateix any. El procés ordinari d'eleccions tindrà lloc en un any
imparell, per tant, el primer procés es realitzarà en 2017.
D'altra banda, en el Decret s'insereix una disposició transitòria per als centres públics i privats
concertats que realitzaren eleccions en 2012 i 2014 i que haurien de renovar-lo en 2016 i
2018. Aquests prorrogaran el seu mandat durant un any fins al següent procés ordinari
d'eleccions.
Així mateix, el Decret inclou també un procés extraordinari recollit en l'article 2, punt 4, segons
el qual aquells centres que inicien la seua activitat en un any parell i aquells, que per qualsevol
altra circumstància no tinguen constituït el seu consell escolar en un any que no hi haja
convocatòria ordinària, convocaran i realitzaran eleccions extraordinàries abans del 31 de
desembre de l'any natural en el qual s'ha iniciat el curs acadèmic. A tals efectes, la direcció
del centre educatiu, en el cas de centres públics, o titular, en el cas de centres privats
concertats, sol·licitarà a la direcció territorial, l'autorització del procés electoral extraordinari.
Els representants triats en aquest procés extraordinari exerciran les seues funcions durant un
any, fins al següent procediment ordinari d'elecció dels membres del consell escolar.

