
 
 

 

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2021, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria 

d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es nomenen les persones membres que formen part de la 

Comissió Assessora de Baremació  prevista en la Resolució de 12 de juliol de 2021, de la Direcció 

General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca 

un concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de personal funcionari docents, per a cobrir 

llocs en les unitats especialitzades d’orientació (DOGV 9128 de 15.07.2021) 

 

De conformitat amb allò que preveu la base setena de la Resolució de 12 de juliol de 2021, de la Direcció 

General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un 

concurs de mèrits per a la selecció i el nomenament de personal funcionari docents, per a cobrir llocs en 

les unitats especialitzades d’orientació, aquesta direcció general resol: 

 

Primer. Nomenar les persones que formen part de la Comissió Assessora de Baremació que es 

relacionen a continuació: 

 

President 

Daniel Civera Herrero 

 

Vocal 1 

Rosanna Manchano Viñuelas 

 

Vocal 2 

Ana Domínguez Sangüesa 

 

Vocal 3 

Andreu Pons Tabernero 

 

Secretari 

Luis Mora Doménech 

 

Segon. Les persones membres d’aquesta comissió estaran subjectes a les causes d’abstenció i recusació 

establertes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del sector públic. 

 

Tercer. Les persones membres que intervenen en aquesta comissió tindran dret, si escau, a la 

indemnització per raó de 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 queden acollides a l’excepció prevista en l’article 4.4 d’aquest decret. 

 

 

La directora general de Personal Docent 
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