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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT
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Correcció d’errades advertides a la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 14 de
desembre de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a
funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2019-2020 i a totes les illes,
vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no
universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears

Fets
1. En el BOIB núm. 160, de 22 de desembre de 2018 es va publicar la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 14 de
desembre de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat
de cobrir, durant el curs 2019-2020 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics
d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears.
2. S’han advertit unes errades en la Resolució esmentada, les quals es procedeixen a rectificar mitjançant la present Resolució.
Fonaments de dret
1. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
2. L’article 56.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/6/1025159

Per tot això dict la següent
Resolució
Primer
Corregir l’errada detectada en la base 6 de l’annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 14 de desembre de
2018 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir,
durant el curs 2019-2020 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no
universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears:
Allà on diu:
“6. Actualització de dades
Els requisits i mèrits que no apareguin en el tràmit telemàtic el dia en què l’interessat tramiti telemàticament la sol·licitud, no s’han
de tenir en compte a l’hora de determinar si compleix els requisits o a l’hora de valorar els seus mèrits, llevat que l’interessat
presenti nova documentació fins al 22 de gener de 2019.”
Ha de dir:
“6. Actualització de dades
Els requisits i mèrits que no apareguin en el tràmit telemàtic el dia en què l’interessat tramiti telemàticament la sol·licitud, no s’han
de tenir en compte a l’hora de determinar si compleix els requisits o a l’hora de valorar els seus mèrits, llevat que l’interessat
presenti nova documentació fins al 29 de gener de 2019.”
Segon
Corregir l’errada detectada en l’especialitat 0591217 Patronatge i Confecció de l’annex 4 A. de la Resolució de la directora general de
Personal Docent de dia 14 de desembre de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris
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interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2019-2020 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o
funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes
Balears:
Allà on diu:
“(*) sempre que s’acrediti una experiència professional d’un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la família
professional d’imatge personal.”
Ha de dir:
“(*) sempre que s’acrediti una experiència professional d’un mínim de dos anys en un camp laboral relacionat amb la família
professional de tèxtil, confecció i pell.”
Tercer
Corregir l’errada detectada en l’especialitat 0591219 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic de l’annex 4 A. de la Resolució de la
directora general de Personal Docent de dia 14 de desembre de 2018 consistent en l’omissió de la titulació següent de manera que queda
incorporada:
0591219 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètic
- Graduat en ciències ambientals
Quart
Corregir l’errada detectada en l’especialitat 0591220 Procediments sanitaris i assistencials de l’annex 4 A. de la Resolució de la directora
general de Personal Docent de dia 14 de desembre de 2018 consistent en l’omissió de la titulació següent de manera que queda incorporada:
0591220 Procediments sanitaris i assistencials

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/6/1025159

- Llicenciat en ciències ambientals
Cinquè
Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general
de Personal Docent en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat en el BOIB, d’acord amb els articles 123 i 124 de
la Llei 39/2015, d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de
26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos
comptadors des de l’endemà de la publicació en el BOIB, d’acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 7 de gener de 2019
La directora general de Personal Docent
Rafaela Sánchez Benítez
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