Resolució de 16 de desembre de 2020, del Conseller d’Educació, Cultura i Esport, per
la qual s’amplia el termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu convocat
per L'Ordre 22/2020, de 23 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esport, per la qual es convoca procediment selectiu d'ingrés, i procediment per a
l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament
Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts
Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors Tècnics de Formació
Professional.
L'Ordre 22/2020, de 23 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport,
per la qual es convoca procediment selectiu d'ingrés, i procediment per a l'adquisició
de noves especialitats en els cossos docents de professors d'Ensenyament Secundari,
professors d'Escoles Oficials d'Idiomes, professors de Música i Arts Escèniques,
professors d'Arts Plàstiques i Disseny i professors Tècnics de Formació Professional, es
va establir en el seu article 3.2 que el termini de presentació de sol·licituds seria de
vint dies naturals comptats a partir del següent al de la publicació d'aquesta
convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
L'Ordre 22/2020 es va publicar el dia 26 de novembre de 2020, en el DOGV (número
8961), per consegüent els vint dies naturals per a poder sol·licitar la participació en el
procediment selectiu mitjançant el tràmit telemàtic establert, van començar a comptar
a partir de l'endemà al de la seua publicació, és a dir des del dia 27 de desembre de
2020 fins al dia 16 de desembre de 2020, ambdós inclosos.
El dia 16 de desembre de 2020, durant el procediment de presentació d'instàncies,
s'ha comunicat pel Servei d'Informàtica per a la Gestió Educativa Direcció General de
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions que durant un període aproximat de
12 hores, les persones interessades a participar en la citada convocatòria no han
pogut accedir a realitzar una part del tràmit telemàtic (passarel·la de pagament).
Segons s'estableix en l'article 32.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú, de les Administracions públiques "Quan una incidència tècnica
haja impossibilitat el funcionament ordinari del sistema o aplicació que corresponga, i
fins que se solucione el problema, l'Administració podrà determinar una ampliació dels
terminis no vençuts, havent de publicar en la seu electrònica tant la incidència tècnica
esdevinguda com l'ampliació concreta del termini no vençut".
La incidència tècnica es troba publicada en la seu electrònica de la Generalitat
Valenciana (https://sede.gva.es/va/) i en la pàgina web de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion/oposiciones)
Comprovat que es reuneixen els citats requisits, ja que s'ha produït la incidència
tècnica assenyalada en la citada Llei i que no ha vençut encara el termini assenyalat
en la convocatòria, es resol:
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Ampliar el termini de presentació de sol·licituds per al procediment selectiu d'ingrés, i
procediment per a l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents de
professors d'Ensenyament Secundari, professors d'Escoles Oficials d'Idiomes,
professors de Música i Arts Escèniques, professors d'Arts Plàstiques i Disseny i
professors Tècnics de Formació Professional, fins a les 12 hores del matí del dia 17 de
desembre de 2020 amb la finalitat que les persones que no hagen pogut inscriure-s’hi
no vegen lesionats els seus interessos.
EL CONSELLER D´EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Firmat per Vicent Marzà i Ibáñez el
16/12/2020 17:26:41
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