Resolució de la directora general de Personal Docent, de dia 6 de juliol de 2020, per
la qual s’aprova la llista dels funcionaris interins substituts que han superat el
procés de tutorització entre el dia 1 de setembre de 2019 i el 19 de juny de 2020

D'acord amb la base dinovena de l'annex de la Resolució de la directora general de
Personal Docent de 29 d'octubre de 2018 per la qual s'aproven les bases generals del
procediment de selecció de personal funcionari interí docent per a cobrir vacants i
substitucions en centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la
Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears durant el curs 20192020 (BOIB núm. 138 de 3 novembre de 2018), la directora general va dictar, el 25 de
juliol de 2019, la Resolució per la qual s'estableix el procediment de tutorització dels
funcionaris interins per al curs 2019-2020 (BOIB núm.104 de 30 de juliol) d'ara endavant
Resolució de tutorització.
L’apartat 9 de l’annex de la Resolució de tutorització disposa que una vegada finalitzat el
termini de presentació de sol·licituds per participar en la convocatòria d’interinitats per a
cada curs escolar i abans que es faci pública la llista provisional d’aspirants admesos, i
vistes les propostes dels directors i , si escau, del Departament d’Inspecció Educativa, la
directora general de Personal Docent dictarà una resolució per posar fi al procés, amb
indicació dels funcionaris interins declarats aptes i no aptes que es farà pública a la
pàgina web de la Direcció General de Personal Docent el mateix dia que es dicti.
D'acord amb l'apartat 3.1 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de
25 de juliol de 2019, que estableix el procés de tutorització,
Seran declarats aptes, en el procés de tutorització, els funcionaris interins docents que hagin
complert, fins a l'últim dia lectiu del curs escolar, almenys trenta dies consecutius de treball
efectiu en el mateix centre públic d'ensenyament no universitari de les Illes Balears, i sempre
que no s'hagi estat objecte d'un informe desfavorable del director del centre, ratificat pel
Departament d'Inspecció Educativa, sobre la labor docent realitzada.
La declaració d'apte tindrà efectes a partir del curs següent a aquell en què el funcionari interí
hagi estat objecte del procés de tutorització.

https://vd.caib.es/1594025072251-220236129-7269773298329444003

Fets

Per això, i donada la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 12 de
juliol de 2019 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de
personal en la directora general de Personal Docent (BOIB núm. 99, de 18 de juliol),
dicto la següent

Resolució
Primer. Declarar aptes els funcionaris interins que han superat el procés de tutorització
entre el dia 1 de setembre de 2019 i el 19 de juny de 2020 la llista dels quals s’incorpora
com l’Annex 1 d’aquesta Resolució.
Segon. Declarar no aptes els funcionaris interins que no han superat el procés de
tutorització entre el dia 1 de setembre de 2019 i el 19 de juny de 2020 la llista dels quals
s’incorpora com l’Annex 2 d’aquesta Resolució.

Els aspirants exclosos pel fet de no haver acreditat un coneixement adequat de la
llengua catalana s’ordenaran, una vegada esmenin la causa d’exclusió, d’acord amb el
que estableix l’apartat 4.2. de l’annex de la Resolució de tutorització.
Quart. Informar els funcionaris interins que han sigut declarats no aptes que tal com
estableix l’apartat 10 de l’annex de la Resolució de tutorització, poden repetir aquest
procés, de forma excepcional i per una sola vegada, si tornen a ser nomenats. En cas de
ser declarats no aptes per segona vegada, seran exclosos de totes les borses d’aspirants
a funcionaris interins.
Quint. Fer pública, el mateix dia que es dictin, aquesta Resolució i els annexos a la
pàgina web http://dgpdocen.caib.es.

Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades
poden 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 fet
pública d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú, 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.
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Tercer. Informar els funcionaris interins declarats aptes que, en les borses del curs 20202021, s’ordenaran segons la puntuació que resulti d’aplicar el barem de mèrits que
preveu la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins
corresponent.

També s’hi pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se fet
pública a la pàgina web <http://dgpdocen.caib.es>, d’acord amb els articles 8 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 6 de juliol de 2020
La directora general de Personal Docent
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Rafaela Sánchez Benítez

