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sinalados anteriormente, a dilixencia de toma de
posesión, e seguidamente serán realizados os trá-
mites para a súa alta en nómina.

Das dilixencias efectuadas serán remitidas copias
á Dirección Xeral da Función Pública e á Dirección
Xeral de Calidade e Avaliación das Políticas Públi-
cas.

Cuarto.-Contra a presente orde, que esgota a vía
administrativa, os interesados/as poderán interpo-
ñer, potestativamente, recurso de reposición ante
este mesmo órgano no prazo dun mes, contado a
partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario
Oficial de Galicia, de conformidade co disposto no
artigo 116 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común, ou directamen-
te recurso contencioso-administrativo no prazo de
dous meses desde a mesma data, perante o xulgado
do contencioso-administrativo competente, conforme
os artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de
xullo, reguladora da xurisdición contencioso-ad-
ministrativa.

Santiago de Compostela, 5 de maio de 2006.

P.D. (Orde 18-8-2005)
Juan Hernández López

Secretario xeral e do Patrimonio

ANEXO

Apelidos e nome: Ventura Rodríguez, Elías.
NRP: 3496028868 A207F.
Grupo: B.
Denominación do posto: Interventor Territorial
Delegado.
Código do posto: EFC991000032001137.
Nivel: 28A.
Centro directivo ou dependencia: Delegación Terri-
torial.
Localidade: Ourense.

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Orde do 5 de maio de 2006 pola que
se regula a prórroga do mandato dos
directores dos centros docentes públicos
que imparten ensinanzas distintas da
universitaria.

A Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación,
regula nos artigos 133 e seguintes como debe rea-
lizarse a selección e nomeamento dos directores dos
centros docentes públicos que imparten ensinanzas
distintas da universitaria, modificando tanto os
requisitos dos candidatos como o procedemento de
selección que estaba establecido na Lei orgánica
10/2002, do 23 de decembro, de calidade da
educación.

Pola súa vez, a disposición transitoria sexta da
citada lei orgánica de educación, ademais de deter-
minar que a duración do mandato da dirección e
demais membros do equipo directivo dos centros
públicos nomeados con anterioridade á entrada en
vigor dela será a establecida na normativa vixente
no momento do seu nomeamento, recolle a posibi-
lidade de que as administracións educativas poidan
prorrogar, por un período máximo dun ano, o mandato
dos directores e demais membros do equipo directivo
dos centros públicos nos que a finalización se pro-
duza no curso escolar de entrada en vigor da propia
lei.

Tendo en conta que a Lei orgánica de educación
entrou en vigor o día 24 de maio de 2006 e que
as direccións daqueles centros en que os actuais
equipos directivos rematan mandato no presente cur-
so académico deberían estar seleccionadas e nomea-
das con anterioridade ao 30 de xuño de 2006, parece
oportuno facer uso da facultade prevista na súa dis-
posición transitoria sexta e proceder, con carácter
xeral, a prorrogar os mandatos das direccións e dos
restantes membros do equipo directivo que rematan
mandato o 30 de xuño de 2006.

Na súa virtude, a Consellería de Educación e Orde-
nación Universitaria

DISPÓN:

Primeiro.

1. Prorróganse ata o 30 de xuño de 2007 os nomea-
mentos das direccións dos centros docentes públicos
que imparten ensinanzas non universitarias que
rematan o seu mandato o 30 de xuño de 2006.

2. Quedan, asemade, prorrogados os nomeamentos
dos restantes membros do equipo directivo, sempre
que manteñan destino definitivo no centro, sen
prexuízo de que a dirección poida facer uso da com-
petencia prevista na letra k) do artigo 132 da Lei
orgánica de educación.

Segundo.

1. O delegado provincial da Consellería de Edu-
cación e Ordenación Universitaria poderá non
prorrogar o mandato da dirección nos seguintes
casos:

a) Por petición do/a interesado/a, cando existan
causas que o xustifiquen, logo de informe da Ins-
pección educativa. En todo caso, considerarase cau-
sa xustificada a obtención dun novo destino defi-
nitivo na resolución do concurso de traslados.

b) A petición da maioría absoluta do claustro de
profesores ou dos dous terzos do consello escolar,
logo do informe da Inspección educativa.

c) Cando se producise o cesamento da dirección,
con efectividade do 30 de xuño de 2006, por incum-
primento grave das funcións inherentes ao cargo de
directora ou director.
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Terceiro.

Nos supostos nos que non se efectúe a prórroga
do nomeamento da dirección ou que se produza o
cesamento da actual dirección se non remata man-
dato ao 30 de xuño de 2006, o delegado provincial
da Consellería de Educación e Ordenación Univer-
sitaria, oídos o claustro de profesores e o consello
escolar do centro, procederá a nomear unha direc-
ción provisional, ata o 30 de xuño de 2007, pre-
ferentemente entre o profesorado que teña destino
definitivo no centro ou vaia telo no curso académico
2006-2007.

Disposición derradeira

A presente orde entrará en vigor ao día seguinte
da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, 5 de maio de 2006.

Laura Sánchez Piñón
Conselleira de Educación e Ordenación Universitaria

Orde do 8 de maio de 2006 pola que
se convoca concurso de méritos específico
entre funcionarios de carreira dos corpos
docentes que imparten ensinanzas en
niveis non universitarios, para cubrir pos-
tos de profesores en prazas sometidas a
convenio ou a programas específicos desta
consellería.

O Decreto 244/1999, do 29 de xullo, polo que se
regula a cobertura de diversas prazas por funcionarios
públicos docentes que imparten ensinanzas de niveis
non universitarios, prevé no seu artigo 3.2º que as
prazas que nel se indican poderán ser cubertas
mediante o correspondente concurso específico de
méritos e polo prazo que se determine na convocatoria,
as devanditas prazas deberán ser provistas a través
dun concurso específico de méritos para a súa pro-
visión mediante nomeamento temporal con reserva do
posto de traballo de orixe e polo tempo que se estableza
na correspondente convocatoria, que en ningún caso
poderá exceder en máis de seis anos.

Así mesmo, o artigo 5 do devandito decreto establece
que poden cubrirse por este mesmo procedemento
aquelas prazas que segundo as previsións que contén
o artigo 59 da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro,
de educación xeral do sistema educativo, favorezan
as elaboracións de proxectos, innovacións curricula-
res, metodolóxicas, etc. entre as que existen prazas
de recente implantación ou de difícil cobertura polo
procedemento ordinario.

Sendo necesaria a provisión de distintas prazas por
mor dos diversos convenios entre a Administración
educativa e distintas institucións ou entidades a que
se refire o artigo 3 do Decreto 244/1999, do 29 de
xullo, e outras incluídas no artigo 5 do devandito
decreto, e tendo en conta a habilitación que figura
na disposición derradeira primeira do mesmo decreto
que autoriza a conselleira de Educación e Ordenación

Universitaria para ditar as disposicións que sexan pre-
cisas para a súa aplicación e desenvolvemento.

É polo que esta Consellería de Educación e Orde-
nación Universitaria

DISPÓN:

Primeiro.-Convocar concurso público de méritos
específico entre funcionarios de carreira dos corpos
docentes que impartan ensinanzas de niveis non uni-
versitarios, para adxudicar, en comisión de servizos,
as prazas que figuran no anexo I desta orde.

Segundo.-Poderán participar nesta convocatoria os
funcionarios de carreira dos corpos docentes que
imparten ensinanzas en niveis non universitarios, que
se atopen en servizo activo na Comunidade Autónoma
de Galicia no curso académico 2005-2006 e que
estean en posesión do título de perfeccionamento en
lingua galega.

Enténdense tamén en situación de servizo activo
na Comunidade Autónoma de Galicia o 31 de agosto
de 2006 aqueles docentes que desde un destino defi-
nitivo da Comunidade Autónoma de Galicia accederon
a un posto docente no estranxeiro e que deben rein-
corporarse obrigatoriamente a esta comunidade no
próximo curso académico.

Terceiro.-O prazo para a presentación de instancias
para tomar parte nesta convocatoria, dirixidas ao
secretario xeral, será 20 días hábiles a partir do día
seguinte ao da publicación da presente orde no Diario
Oficial de Galicia e poderán presentarse no rexistro
xeral da consellería de Educación e Ordenación Uni-
versitaria, nas delegacións provinciais, ou ben na for-
ma prevista no artigo 38.4º da Lei de réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento admi-
nistrativo común. No suposto de optar pola presen-
tación da solicitude e demais documentación ante a
oficina de Correos, farase en sobre aberto para que
a instancia sexa selada e datada polo funcionario de
Correos antes de ser certificada.

Unha vez rematado o prazo de presentación de ins-
tancias e demais documentación, non se admitirá nin-
gunha modificación nas peticións formuladas. Non
obstante o anterior, admitirase renuncia á participa-
ción no concurso de méritos específico dentro do prazo
establecido para as reclamacións sinaladas no punto
sexto, entendendo que tal renuncia afecta a todas as
peticións formuladas.

Cuarto.-Aínda que se concurse a máis dunha praza,
os concursantes presentarán unha única instancia,
acompañada dunha fotocopia desta e unha folla de
alegacións e autobaremación, axustada ao modelo que
se poñerá á disposición dos interesados nas delega-
cións provinciais da Consellería de Educación e Orde-
nación Universitaria e simultaneamente presentarán,
para a demostración dos méritos, os documentos que
se indican no baremo que aparece como anexo II.

Os concursantes presentarán ademais:

-Proxecto de traballo sobre as liñas básicas de actua-
ción para o desenvolvemento das funcións inherentes
ao posto que se solicita, tendo en conta as súas carac-
terísticas, cunha extensión máxima de 20 folios.


