Resolució provisional de la directora general de Personal Docent de dia 17 de
desembre de 2020 per la qual s’aprova la llista d’aspirants seleccionats proposats
per la Comissió de Selecció per proveir en comissió de serveis llocs de feina de la
Inspecció Educativa i es fa pública l’adjudicació provisional de destinacions

1. La base 7 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 29
d’octubre de 2020, per la qual s’aprova la convocatòria per proveir, mitjançant el
sistema de comissió de serveis, llocs de feina de la Inspecció Educativa, estableix
que una vegada valorades les fases de concurs i de projecte i entrevista, la
Comissió ha d’aprovar una relació provisional dels aspirants amb indicació del
número d’ordre, la puntuació parcial obtinguda en cada un dels apartats del
barem i la puntuació total. Aquesta relació s’ha de publicar, el mateix dia en què
s’aprovi a la pàgina web del Departament d’Inspecció Educativa (http://die.caib.es).
Els aspirants poden presentar reclamacions davant la Comissió en el termini de
dos dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de la relació a través
del tràmit telemàtic habilitat a l’efecte. La Comissió ha de resoldre les
reclamacions en els dos dies hàbils següents i, a continuació, ha de publicar la
relació definitiva amb les puntuacions obtingudes.
2.

La Comissió de Selecció ha de formular la proposta de candidats seleccionats per
cobrir les places d’inspectors en comissió de serveis. Per això, ha de trametre a la
directora general de Personal Docent la llista dels aspirants ordenada de major a
menor puntuació, obtinguda després de sumar els resultats finals de les fases de
concurs i de projecte i entrevista, i ha de proposar l’aspirant que hagi obtingut
més puntuació perquè ocupi la plaça oferta.

3.

Aquesta base disposa que la directora general de Personal Docent ha de dictar
una resolució provisional en què es declari seleccionat l’aspirant proposat per la
Comissió i ha d’atorgar un termini de vint-i-quatre hores a comptar des de la
publicació perquè l’interessat hi presenti reclamacions.

4.

La Comissió de Selecció va publicar en data 10 de desembre de 2020 la relació
provisional dels aspirants admesos i exclosos, ordenats per puntuació, per proveir
en comissió de serveis llocs de feina de la Inspecció Educativa segons la Resolució
de la directora general de Personal Docent de 29 d’octubre de 2020, i va atorgar
un termini de dos dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de la
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relació per presentar reclamacions. En data 15 de desembre de 2020, va publicar
la relació definitiva amb les puntuacions obtingudes.
5.

L’article 2.6.b) del Decret 21/2019, de 2 d’agost, de la presidenta de les Illes
Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de
les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
atribueix a la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, concretament a la
Direcció General de Personal Docent, competències en matèria d’ordenació i
gestió del personal docent (BOIB núm. 106, de 2 d’agost). Aquest Decret ha estat
modificat pel Decret 36/2019, de 20 de desembre (BOIB núm. 171, de 21 de
desembre).

6.

L’article 1.3 de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 16 de
setembre de 2019 de delegació de determinades competències en matèria de
gestió del personal docent en la directora general de Personal Docent (BOIB núm.
129, de 21 de setembre), delega en la directora general de Personal Docent, entre
altres competències administratives en matèria de gestió de personal docent, la
facultat de convocar i resoldre els procediments per ocupar en comissió de
serveis llocs de feina docents.

Resolució
1.

Aprovar i fer pública en l’annex 1 d’aquesta Resolució la llista dels aspirants
ordenats segons la puntuació obtinguda en aquest procediment.

2.

Aprovar i fer pública en l’annex 2 d’aquesta Resolució la llista provisional de
l’aspirant seleccionat per ocupar en comissió de serveis llocs de feina a la
Inspecció Educativa.

3.

Fer pública aquesta Resolució a la pàgina web de la Direcció General de Personal
Docent (http://dgpdocen.caib.es) el mateix dia en què es dicti.

4.

Obrir un termini de vint-i-quatre hores a comptar, des de la seva publicació,
perquè les persones interessades puguin formular-hi les reclamacions que
considerin pertinents a través del tràmit telemàtic habilitat a aquest efecte.

Palma, 17 de desembre de 2020
La directora general de Personal Docent

Rafaela Sánchez Benítez
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Per tot això, a proposta de la Comissió de Selecció, dict la següent

ANNEX 1
Llista dels aspirants ordenada de major a menor puntuació
DNI

Puntuació

Exclosos

REY PORCA, JUAN JOSÉ

***4819**

11,0120

MONGE GANUZAS, JOSÉ IGNACIO

***7555**

10,4000

SALOM SASTRE, MÓNICA

***9831**

9,3920

GARRIDO DOBON, JULIO

***4953**

EXCLÒS

MOSCARDÓ MARTÍNEZ, EMILIO

***3266**

NO PRESENTAT

PROHENS MAS, MARIA DEL PILAR

***1964**

NO PRESENTADA

ANNEX 2
Llista dels aspirants seleccionats per ocupar les places oferides, amb
indicació de la seu territorial adjudicada
Llinatges i Nom

DNI

REY PORCA, JUAN JOSÉ

***4819**
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