RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2018 del director general de Centres i Personal Docent,
de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de València, per la qual es
nomenen els membres que formen part de la comissió tècnica prevista en les Resolucions
de data 30 d’abril de 2018, d’adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis per a
funcionaris docents durant el curs 2018/2019 en centres públics docents no universitaris
dependents de la Generalitat.
De conformitat amb el que preveuen la Base tretzena de les Resolucions de 30 d’abril de
2018 de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per les quals es convoquen
procediments d’adjudicació de llocs de treball en comissió de serveis durant el curs
2018/2019, per a funcionaris del cos de mestres i de professors d’Ensenyament Secundari
i altres cossos, en les quals s’estableix la composició de la Comissió Tècnica, aquesta
Direcció General de Centres i Personal Docent resol:
Primer
Nomenar els membres de la Comissió Tècnica, la qual estarà formada per les persones
següents:
Presidenta:
M.ª Ángeles Herranz Ábalos. Subdirectora general de Personal Docent
President suplent:
Jaume Tusset Andujar. Coordinador tècnic docent
Vocal núm. 1:
Inmaculada Cortés Parra. Cap de servei selecció i provisió personal docent
Suplent:
Amparo Vazquéz Manrique. Cap de secció registre personal docent
Vocal núm. 2:
Jose Teófilo Blasco Alagarda. Inspector
Suplent:
Jeremías Moragues Benavent. Inspector
Vocal núm. 3:
Fernando Ortiz Cervelló. Inspector mèdic
Suplent:
Isabel Lozano Villanueva. Inspectora mèdica
Vocal núm. 4:
Gisela Blasco Perepérez. Cap de secció
Suplent:
Teresa Bayarri Bargues. Tècnic administraciò general
Per les organitzacions sindicals:
STEPV
Titular: Nuria López Tío
Suplent: Beatriu Cardona i Prats
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CCOO
Titular: Carlos Domínguez Ponciano
Suplent: Francesc Vila
UGT-FETE
Titular: José Gil Castellano
Suplent: Fco. Javier González Zurita
Segon
Els membres de la comissió estaran subjectes a les causes d’abstenció i recusació
establides en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del
Sector Públic.
Tercer
Els membres que intervenen en esta comissió, tindran dret, si és procedent, a la
indemnització per raó del servei prevista en el Decret 24/1997, d’11 de febrer, sobre
indemnitzacions per raó del servei i gratificacions per serveis extraordinaris, modificat pel
Decret 64/2011, de 27 de maig, del Consell, i pel Decret 95/2014, de 13 de juny, del
Consell,quedant acollits a l’excepció prevista en l’article 4.4 Decret 24/1997.
Quart
Contra la present resolució, que no esgota la via administrativa, els interessats podran
interposar recurs de reposició davant de la Direcció General de Centres i Personal Docent
d’aquesta conselleria en el termini d’un mes a partir de l’endemà de ser notificada, de
conformitat amb el que estableixen els articles 114 i 115 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques.

Firmat per Jose Joaquín Carrión Candel el
21/05/2018 00:38:19
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