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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 Tècnica de Selecció 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 Tècnica de Selecció que es 

relacionen a continuació: 

 

a) President: Joaquin Mas Llorens (cap de servei d’Inclusió Educativa) 

    Suplent: Francisca Ripoll Mora (inspectora d’Educació) 

 

b) Un cap o una cap de secció del servei d’Inclusió Educativa 

    Mónica Añón Roig (cap de secció de convivència, igualtat i compensació de les desigualtats) 

    Suplent: Silvia Martínez Miguel (cap de secció d’educació especial) 

 

c) Un tècnic o tècnica designada per la direcció general d’Inclusió Educativa: 

    María Esperanza García Morales 

    Suplent: Alejandro Boix del Olmo 

 

d) Una persona designada per la subdirecció general de Formació del Professorat: 

    Sofia del Pilar Moltó Llorca 

    Suplent: Óscar Gonzalvo Gutiérrez 

 

e) Un tècnic o tècnica de la direcció general d’Inclusió Educativa que actuarà com a secretari o 

secretària: 

    Maria Dolores Meseguer Azopardo 

    Suplent: Rosa Gallego Llorca 

 

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. 
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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 

 

 

CSV:91ZTNK4Y:BUHIRLLH:788VJJZ9 URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=91ZTNK4Y:BUHIRLLH:788VJJZ9


		2021-07-20T14:14:25+0200
	MARIA ANGELES HERRANZ ABALOS - NIF:19836140C


	



