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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

3915

Resolució de la directora general de Personal Docent de 19 de maig de 2020 per la qual es deixa
sense efecte la Resolució de la directora general de Personal Docent d’11 de març de 2020 per la qual
es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca per al curs 2019-2020

Fets
1. En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 31, de 12 de març de 2020, es va publicar la Resolució de la directora general de Personal
Docent d'11 de març de 2020 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la
Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca per al curs 2019-2020.
2. El termini per presentar les sol·licituds i la documentació per participar en la convocatòria era del dia 13 al dia 19 de març, ambdós
inclosos.
3. No obstant l'anterior, des del dia 14 de març, data en què es va publicar i va entrar en vigor el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel
qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, el termini esmentat va quedar suspès
i el tràmit fou interromput el dia 16 de març. En aquell moment ja s'havien presentant algunes sol·licituds.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/89/1058618

4. Atès que, per al curs 2019-2020, no es podien cobrir places de determinades especialitats amb funcionaris docents, calia cobrir-les de
forma temporal amb professors especialistes. Atès el nivell d'especialització que presenten va ser necessari fer una convocatòria pública que
respectàs els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat.
5. En aquests moments del curs, el motiu pel qual es va dictar la Resolució esmentada ha desaparegut perquè no serà necessari cobrir
aquestes places amb professores especialistes ja que ateses les circumstàncies s'han anat cobrint amb personal funcionari interí i, a més, des
del punt de vista administratiu, és impossible tramitar el procediment.
Fonaments de dret
1. La Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la formació professional (BOE núm. 147, de 20 de juny).
2. Els articles 95 a 98 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (BOE núm. 106, de 4 de maig).
3. El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19 (BOE núm. 67, de 14 de març).
4. La Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 16 de setembre de 2019 de delegació de determinades competències en
matèria de gestió de personal docent en la directora general de Personal Docent (BOIB núm.129, de 21 de setembre).
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Deixar sense efecte la Resolució de la directora general de Personal Docent d'11 de març de 2020 per la qual es convoquen places de
professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca per al curs 20192020.
2. Declarar l'arxiu de les sol·licituds presentades i de les actuacions realitzades.
3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta
en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, 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 amb 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 s'hi pot interposar 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 Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, i d'acord amb les disposicions addicionals segona i tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara
l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, se suspenen els termes i s'interrompen els terminis,
respectivament, previstos en les lleis processals per a tots els ordres jurisdiccionals, i per a la tramitació dels procediments de les entitats del
sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència el Reial decret esmentat o, si s'escau, les seves
pròrrogues.

Palma, 19 de maig de 2020
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La directora general de Personal Docent
Rafaela Sánchez Benítez
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