Per Resolució de la directora general de Personal Docent de 9 de juliol de 2020 (BOIB
núm. 122, d’11 de juliol), es convoca, per al curs 2020-2021, el procés d’adjudicació
de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació
definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents als quals
se’ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis, i per als aspirants a
funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari, i
s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de
regir, el procés d’adjudicació de substitucions.
L’apartat 7.3 de l’annex 1 de la Resolució esmentada, estableix que una vegada
finalitzat el termini per presentar les sol·licituds de places previst en el punt 4.2 del
mateix annex, la directora general de Personal Docent ha de dictar una resolució per
aprovar la llista provisional d’adjudicació de destinacions provisionals dels aspirants
a funcionaris interins docents.
Per tot això, i d’acord amb les atribucions que tenc conferides, dict la següent

Resolució
1. Aprovar i publicar a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent la
llista provisional d’adjudicacions de destinacions provisionals dels aspirants a
funcionaris interins docents.
2. Publicar aquesta Resolució a la pàgina Web de la Direcció General de Personal
Docent (http://dgpdocen.caib.es) el mateix dia que es dicti.
3. Obrir un termini de vint-i-quatre hores, comptadores des del moment en què es
faci pública la llista provisional, perquè les persones interessades hi puguin
presentar reclamació de forma telemàtica. Durant aquest termini no es poden
modificar les places seleccionades en la sol·licitud.
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Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 10 d’agost de 2020
per la qual s’aprova i es fa pública la llista provisional d’adjudicacions de
destinacions provisionals per als aspirants a funcionaris interins docents a
centres públics d’ensenyament no universitaris dependents de la Conselleria
d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears per al curs 20202021

4. Les reclamacions seran estimades o desestimades per aquesta Direcció General
mitjançant la resolució per la qual es farà pública la llista definitiva.

Palma, 10 d’agost de 2020
La directora general de Personal Docent
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