RESOLUCIÓ de 16 de maig 2018 de la Direcció General de Centres i Personal Docent, de la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de València, per la qual es nomenen les
comissions de valoració per a l’avaluació de les causes al·legades i/o mèrits presentats pels
participants previstos en les convocatòries 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, aquesta Direcció
General de Centres i Personal Docent resol:
Primer
Nomenar els membres de les comissions de valoració que s’indiquen en l’annex I per a l’avaluació
de les causes al·legades i/o mèrits aportats i degudament justificats pels participants.
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 estes comissions, 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 del D. 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.
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ANNEX I
COMISSIONS DE VALORACIÓ PER A L’AVALUACIÓ DE LES CAUSES AL·LEGADES I/O
MÈRITS PRESENTATS PELS PARTICIPANTS PREVISTOS EN LES CONVOCATÒRIES
D’ADJUDICACIÓ DE LLOCS DE TREBALL EN COMISSIÓ DE SERVEIS PER A FUNCIONARIS
DOCENTS DURANT EL CURS 2018/2019.
Presidenta: Rosa Maria Vercher González
Vocal 1: Pilar Andrés Rivas
Vocal 2: Mª Carmen Sevilla Arnau
Vocal 3: Cristina Ferez Chulvi
Vocal 4: Rosa Fort Fontestad
Vocal 5: Carmen de la Santa Cruz Gómez
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