Ordre de 10 de juny de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual
s’amplia el termini de presentació telemàtica de la programació didàctica o de la guia
docent establit en l’Ordre 10/2021, de 13 de maig, per la qual es revoca parcialment
l’Ordre 22/2020, de 23 de novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la
qual es convoquen el procediment selectiu d'ingrés i el 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,
ampliat per l’Ordre de 8 de juny de 2021, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
L'Ordre 10/2021, de 13 de maig, per la qual es revoca parcialment l'Ordre 22/2020, de 23 de
novembre, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen el
procediment selectiu d'ingrés i el 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, va substituir el termini per a la presentació de
la programació didàctica o de la guia docent mitjançant la modificació de l'incís final de
l'apartat A.b.1 de la base 7.2.1.2 de l’esmentada Ordre 22/2020 per un altre en el qual la data
de finalització d’aquest termini es va fixar el 8 de juny de 2021. L’Ordre de 8 de juny, de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, va ampliar el termini de presentació de la
programació didàctica o de la guia docent en 48 hores a causa dels problemes per a la
presentació telemàtica.
El dia 10 de juny de 2021, en el procediment de presentació telemàtica de la programació
didàctica o de la guia docent, les persones interessades, així com les organitzacions
sindicals en la mesa sindical celebrada en aquesta data, han comunicat a aquesta
Conselleria que no han pogut accedir a realitzar el tràmit telemàtic de presentació fent ús
del sistema Cl@ve Firma, que depén del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Administració
Digital.
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, i s’ha de publicar en la seu electrònica tant la incidència tècnica esdevinguda com
l'ampliació concreta del termini no vençut.
Una vegada comprovat que es reuneixen els requisits esmentats, atés que s'ha produït la
incidència tècnica referida en la citada Llei, i que no ha vençut encara el termini indicat,
s'ordena:
Ampliar el termini de presentació de programacions didàctiques o de guies docents i fixar la
fi del termini de presentació el dia 15 de juny de 2021 a les 23 hores i 59 minuts, a fi que les
persones que no hagen pogut presentar les programacions didàctiques o les guies docents
a causa de les incidències tècniques esdevingudes puguen realitzar el tràmit establit i no
vegen lesionats els seus interessos.
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