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ORDRE de 19 d'octubre de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la 
qual es convoca el procés per a la constitució de consells escolars municipals de la 
Comunitat Valenciana, en aplicació del Decret 111/1989, de 17 de juliol, del Consell de la 
Generalitat Valenciana.      [1998/S9491].  
   

El Decret 111/1989, de 17 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, estableix la regulació dels consells 
escolares territorials i  municipals en compliment dels articles 10 i 15 del Decret Legislatiu de 16  de gener de 
1989, del Consell de la Generalitat Valenciana, que va aprovar  el Text Refós de la Llei de Consells Escolars de la 
Comunitat Valenciana.  
En la disposició final primera, s'autoritza el conseller de Cultura, Educació i Ciència a dictar las disposicions 
necessàries per a la seua aplicació.  
Conclòs el mandat dels consells escolars a què es refereix l'ordre, és  procedent dictar las normes que impulsen la 
renovació d'aquests òrgans  col·legiats.  
En virtut d'això,  

ORDENE  

Convocar el procés per a la constitució de consells escolars municipals de la Comunitat Valenciana d'acord amb 
l'article 8, punt 1, de l'Ordre de 3 de  novembre de 1989, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la  
qual es regula el procediment per a la constitució dels consells escolars  municipals de la Comunitat Valenciana, 
en desplegament del Decret 111/1989,  de 17 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana.  

Disposicions finals  

Primera  
S'autoritza el subsecretari de la Conselleria de Cultura, Educació i  Ciència a dictar las resolucions necessàries per 
a l'aplicació i el  desplegament de la present ordre.  

Segona  
La present ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari  Oficial de la Generalitat Valenciana.  

Tercera  
Contra la present ordre, que posa fi a la via administrativa, es podrà  interposar, després de la comunicació a la 
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, un recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior  de 
Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació en el 
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb l'article 110.3 de la Llei  30/1992, de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del  Procediment Administratiu Comú, i els articles 57 i 58 de la Llei de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.  

València, 19 d'octubre de 1998  

El conseller de Cultura, Educació i Ciència,  
FRANCISCO CAMPS ORTIZ 

 


