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

5773

Resolució de la directora general de Personal Docent de 7 de juny de 2019, per la qual es modifica la
Resolució de la directora general de Personal Docent de 21 de maig de 2019, per la qual es fa pública
la composició definitiva dels tribunals dels cossos de professors d’ensenyament secundari, i es
designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d’actuar en els
procediments selectius convocats per Resolució de 25 de febrer de 2019

En el BOIB núm. 70 de 25 de maig de 2019 es va publicar la Resolució de la directora general de Personal Docent de 21 de maig de 2019,
per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals dels cossos de professors d'ensenyament secundari, i es designen els
coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d'actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 25 de
febrer de 2019, per a les proves selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents, es convoquen als presidents
titulars a una sessió formativa, es distribueixen els aspirants entre els tribunals dels cossos i especialitats corresponents i se'ls convoca a l'acte
de presentació, a la part A de la primera prova i a la part B de la primera prova.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/78/1036195

L'apartat 1 de l'article 8 del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel que s'aprova el Reglament d'ingrés, accés i adquisició de noves
especialitats en els cossos docents a que es refereix la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, i es regula el règim transitori d'ingrés
al que es refereix la disposició transitòria dessetena de l'esmenta Llei estableix que els tribunals poden proposar la incorporació d'assessors
especialistes i ajudants als seus treballs.
La base 5.3.5 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 25 de febrer de 2019, per la qual es convoquen les proves
selectives d'ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics
de formació professional, de professors d'escoles oficials d'idiomes i de mestres de les Illes Balears disposa que els tribunals poden proposar
la incorporació d'assessors especialistes. La designació dels assessors, si escau, correspon a la Direcció General de Personal Docent.
Per tot això,
Resolc
Primer. Modificar l'annex 2 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 21 de maig de 2019 en el sentit d'incorporar
assessors al tribunal del cos de professors d'ensenyament secundari especialitat processos i productes d'arts gràfiques i del cos de professors
tècnics de formació professional especialitat producció d'arts gràfiques.
Segon. Publicar aquesta Resolució i el seu annex en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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 publicat en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears, 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.
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 el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord
amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 7 de juny de 2019
La directora general de Personal Docent
Rafaela Sánchez Benítez
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Annex 2: Composició de tribunals
Cos: 0590 - PROFESSORS D'ENSENYAMENT SECUNDARI
Especialitat: 122 - PROCESSOS I PRODUCTES D'ARTS GRÀFIQUES
Illa seu: MALLORCA
Tribunal nº 1 Illa: MALLORCA
Titulars
PRESIDENT :
VOCAL 1:
VOCAL 2:
VOCAL 3:
VOCAL 4:
ASSESSOR 5:
ASSESSOR 6:

***0213** - FERNANDEZ CARRASCOSA, MARIA LUISA
***5283** - FLOREZ FERNANDEZ, FLORENTINO
***6184** - SEMPERE VICEDO, JORDI MIQUEL
***0361** - SEBASTIA MILIAN, VALLIVANA
***8122** - SOLER GARRUCHO, REBECA
***2912** - FEMENIA PELLICER, JOAN
***1217** - CAMPOS LIZANCOS, ISABEL

Suplents

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/78/1036195

PRESIDENT :
VOCAL 1:
VOCAL 2:
VOCAL 3:
VOCAL 4:

***7795** - MARTINEZ PEREZ, MIGUEL MANUEL
***8234** - CANO LOPEZ, EMILIO
***7069** - ESPI SANCHIS, CRISTINA
***0197** - GOMILA MARTINEZ, GLORIA ELENA
***1344** - GONZALEZ MAIMO, MONICA

Cos: 0591 - PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL Especialitat: 223 - PRODUCCIÓ D'ARTS GRÀFIQUES
Illa seu: MALLORCA
Tribunal nº 1 Illa: MALLORCA
Titulars
PRESIDENT:
VOCAL 1:
VOCAL 2:
VOCAL 3:
VOCAL 4:
ASSESSOR 5:
ASSESSOR 6:

***0213** - FERNANDEZ CARRASCOSA, MARIA LUISA
***5283** - FLOREZ FERNANDEZ, FLORENTINO
***6184** - SEMPERE VICEDO, JORDI MIQUEL
***0361** - SEBASTIA MILIAN, VALLIVANA
***8122** - SOLER GARRUCHO, REBECA
***2912** - FEMENIA PELLICER, JOAN
***1217** - CAMPOS LIZANCOS, ISABEL

Suplents
PRESIDENT:
VOCAL 1:
VOCAL 2:
VOCAL 3:
VOCAL 4:

***7795** - MARTINEZ PEREZ, MIGUEL MANUEL
***8234** - CANO LOPEZ, EMILIO
***7069** - ESPI SANCHIS, CRISTINA
***0197** - GOMILA MARTINEZ, GLORIA ELENA
***1344** - GONZALEZ MAIMO, MONICA
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