
DECLARACIÓ D'ADIES-PV DAVANT DE L'OBERTURA D'UN NOU 
EXPEDIENT A DON JOSÉ LUIS SANTIAGO,  
DIRECTOR DE L'IES "LAS NORIAS" DE MONFORTE DEL CID  
 

Després de la sanció de 20 dies de suspensió de sou i ocupació, com a conseqüència del primer 

expedient al Director de "las Norias", la Inspecció educativa va fer una visita d'inspecció els dies 23 

i 24 de maç de 2010, com a resultat de la qual s'ha emés un informe que ha donat lloc a la incoació 

d'ofici d'expedient de revocació del nomenament de Director de don  José Luis Santiago Merino. 

Amb ocasió del primer expedient, ja vam comunicar a les autoritats educatives, a la comunitat 

escolar i a l'opinió pública la nostra sorpresa i disconformitat radical, primer amb l'obertura de 

l'expedient, després amb la resolució sancionadora. 

 Ara s'ha donat un pas més i s'ha comunicat al Director l'obertura d'un nou expedient, destinat en 

aquesta ocasió a revocar-ne el nomenament, ja que l'informe de la inspecció conclou que hi ha un 

greu incompliment de les funcions inherents al càrrec de Director.De la lectura acurada de 

l'esmentat informe de la Inspecció, al nostre criteri de gestors del dia a dia dels Centres i de 

coneixedors de la complexitat que, per múltiples raons (acadèmiques, econòmiques, de gestió, etc.), 

té el sistema educatiu, no inferim que cap de les possibles "irregularitats" detectades, ni la suma de 

totes elles, puga comportar més que algunes "recomanacions" de la Inspecció per tal d'esmenar-les i 

no de cap manera l'obertura d'un expedient al Director. 

Volem manifestar novament al company expedientat, al col·lectiu de Directores i Directors, als 

equips directius, als Claustres i Consells escolars, a tota la comunitat educativa i, en particular, a les 

autoritats educatives, la nostra absoluta disconformitat i la nostra total oposició al seguit de mesures 

que s'han prés, entenem que de manera forçada, contra el nostre company José Luis Santiago, 

alhora que reiterar-li la nostra solidaritat. 

Continuarem a fer tot el que estiga al nostre abast per tal que l'Administració educativa rectifique i 

exigim el sobreseïment de l'expedient i la recuperació del bon nom del Directopr de l'IES "Las 

Norias" de Monforte del Cid. 

Reiterem que les mesures empreses contra José Luis Santiago, que massa recorden temps pretèrits, 

han de cessar immediatament i que cal recuperar les vies del diàleg i de la col·laboració, vies que, 

actuacions com la que denunciem, algú sembla voler barrar irremeiablement. 
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