Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 25 d’abril de 2022
per la qual es fa pública la composició definitiva de la comissió de selecció
que ha d’actuar en el procediment convocat per la Resolució de la directora
general de Personal Docent de dia 5 d’abril de 2022 per la qual s’aprova la
convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de comissió de serveis, un
lloc de feina de la Inspecció Educativa

1. La base quarta de la Resolució de la directora general de Personal Docent
de dia 5 d’abril de 2022 per la qual s’aprova la convocatòria per proveir,
mitjançant el sistema de comissió de serveis, un lloc de feina de la
Inspecció Educativa, disposa que s’ha de constituir una comissió de
selecció per actuar en aquest procediment.
2. La Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 19 d’abril de
2022 va fer pública la composició provisional de la comissió de selecció́ que
ha d’actuar en el procediment convocat per la Resolució esmentada més
amunt, i va atorgar un termini de tres dies hàbils per al·legar qualsevol de
les circumstàncies que assenyala l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
3. Una vegada finalitzat aquest termini, s’han resolt totes les al·legacions de
conformitat amb els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015. D’altra banda, s’han
substituït aquelles persones que han perdut la condició de membre dels
tribunals per concórrer en alguna de les causes assenyalades en els
articles esmentats.
Per tot això, dict la següent
Resolució
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Antecedents i fonaments de dret

1.

Publicar en l’annex d’aquesta resolució la llista definitiva dels membres de la
comissió de selecció a la qual es refereix la base quarta de la convocatòria.

2.

Publicar a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent
(http://dgpdocen.caib.es) aquesta resolució i el susdit annex.

Interposició de recursos

També hi poden interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en
el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat en la
pàgina web de la Direcció General de Personal Docent, d’acord amb els articles 10
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
Palma, 25 d’abril de 2022
La directora general de Personal Docent

Rafaela Sánchez Benítez
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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 publicat en la pàgina web de la Direcció General de Personal
Docent, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 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.

ANNEX.

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE SELECCIÓ

Titulars
PRESIDENTA:***0423**- TUDURI VILA, CAMILA
VOCAL 1: ***9499**- MASCARO MOLL, JAUME
VOCAL 2: ***3339**- GOMILA BENEJAM, JOSEP
VOCAL 3: ***8322**- LLADO BALLESTER, JOANA
VOCAL 4: ***9160**- MARTORELL GELABERT, MARIA DEL CARME
Suplents
GONZALEZ NAVARRO, ANTONIO
PONS BOSCH, JORDI
QUINTANA TORRES, ANTONI
MAS HOMAR, CATALINA
MONER MORA, CATALINA
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PRESIDENT:***4651**VOCAL 1: ***4053**VOCAL 2: ***6834**VOCAL 3: ***0302**VOCAL 4: ***6975**-
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