Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 10 de juliol de
2020, per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes definitives de
professors de religió catòlica que han participat en el procediment per a
l’accés a una destinació en centres públics d’ensenyaments no universitaris
dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per al curs 2020-2021

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 58, de 13 de maig de 2017, es va publicar la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de maig de 2017 per la
qual s’estableix el procediment per a l’accés a una destinació per als professors de
religió catòlica d’acord amb el que preveu l’article 6 del Reial decret 696/2007, d’1
de juny, pel qual es regula la relació laboral dels professors de religió. Aquesta
Resolució va ser modificada per la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i
2020.
Mitjançant la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 3 de
juliol de 2020, es fan públiques les llistes provisionals de professors de religió
catòlica que han participat en aquest procediment.
L’apartat 8.6 de l’annex 1 de l’esmentada Resolució estableix que, acabat el
termini per presentar reclamacions, i esmenats els errors detectats i les causes
d’exclusió, si pertoca, la directora general de Personal Docent ha de dictar una
resolució per aprovar les llistes definitives.
Per tot això, i d’acord amb les atribucions que tenc conferides, dict la següent
Resolució
1. Aprovar i publicar, a l’annex 1 d’aquesta Resolució, les llistes definitives de
professors de religió amb contracte indefinit ordenats per puntuació i amb
especificació, si és el cas, dels requisits no acreditats. (Llistes A, B, C, D i E)
2. Aprovar i publicar, a l’annex 2 d’aquesta Resolució, les llistes definitives
d’aspirants admesos a professors de religió substituts, ordenats per puntuació. (Llista F)
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Recerca de 12 de maig de 2020, publicada al BOIB núm. 85, de 16 de maig de

3. Aprovar i publicar, a l’annex 3 d’aquesta Resolució, les llistes definitives
d’aspirants a professors de religió substituts exclosos, ordenats per puntuació i amb indicació de la causa d’exclusió (Llista G) i substituts exclosos exclusivament, pel fet de no haver acreditat la declaració eclesiàstica i/o per
no acreditar tenir els coneixements adequats de la llengua catalana, amb
indicació del nivell més alt de coneixement de català i de la valoració dels
mèrits. (Llista H)
4. Aprovar i publicar, a l’annex 4 d’aquesta Resolució, la llista de causes
d’exclusió.
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5. Publicar aquesta resolució a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent <http://dgpdocen.caib.es> el mateix dia que es dicti.

Palma, 10 de juliol de 2020
La directora general de Personal Docent

Rafaela Sánchez Benítez
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