Resolució de la directora general de Personal Docent de 17 de desembre de 2020,
per la qual s’aprova i es fa pública la llista provisional de les persones admeses,
ordenades per puntuació, i de les excloses, amb indicació de la causa d’exclusió
per a cobrir places de professors especialistes a centres públics no universitaris
dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Comissió de Valoració revisa la
documentació que les persones aspirants havien presentat com a justificació dels
requisits i en valora els mèrits.
La base cinquena de l’annex 2 de la convocatòria estableix que en el cas que hi hagi
especialitats convocades, les places de les quals siguin de cobertura més urgent que
altres, i en funció del volum de sol·licituds presentades, la directora general, en lloc
de dictar una resolució que aprovi les llistes provisionals o les definitives per a totes
les especialitats convocades, pot aprovar diferents resolucions relatives a una o
varies especialitats, amb el mateix contingut que el que s’especifica a les bases
tercera i quarta respectivament.
D’acord amb 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) es delega en aquesta la competència per convocar i resoldre els
procediments ordinaris de provisió de llocs de feina.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1.

Aprovar i fer pública la llista provisional de les persones aspirants admeses, de
l’especialitat de francès, ordenada per puntuació (annex 1).

2.

Aprovar i fer pública la llista provisional de les persones aspirants excloses, de
l’especialitat de francès, ordenada per puntuació, amb indicació de la causa
d’exclusió (annex 2).
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https://vd.caib.es/1608194690444-258358219-3773048125594389792

Mitjançant Resolució de la directora general de Personal Docent d’1 de desembre de
2020, es van convocar places de professors especialistes a centres públics no
universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca (BOIB
núm. 203, de 3 de desembre).

3.

Fer pública a l’annex 3 d’aquesta Resolució la llista de causes d’exclusió.

4.

Fer pública, el mateix dia en què es dicten, aquesta Resolució i els annexos en la
pàgina web <http://dgpdocen.caib.es>.

5.

Obrir un termini de dos dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà d’haver-se
fet públiques les llistes, perquè les persones interessades puguin presentar
al·legacions i esmenar la causa d’exclusió presentant els documents que acreditin
que complien els requisits en la data en què va acabar el termini per presentar
les sol·licituds, mitjançant el tràmit telemàtic habilitat a l’efecte.

https://vd.caib.es/1608194690444-258358219-3773048125594389792

No es poden esmenar els mèrits no al·legats o els al·legats en el currículum però
no acreditats documentalment abans de l’acabament del termini per presentar
les sol·licituds.

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

Rafaela Sánchez Benítez
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ANNEX 1
Llista provisional de les persones aspirants admeses de l’especialitat de
FRANCÈS, ordenades per puntuació, per cobrir les places vacants per a
professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca

BARQUERO ARMESTO, MARIA ANGELES
SANCHO SANCHIS, MARIA DOLORES
CELIZ CANOVAS, JOSE
MATEOS LIMA, ALBERTO
ADDA, EMMANUEL
HERRERA, SANDY
DEBRIX, ANNE-LAURE
MUÑOZ MELLADO, JORGE
SERRANO MEMBRIVES, ELENA
PAREJA RUIZ, CUSTODIO
MTAIRAG, JAWAD

PUNTUACIÓ
12,7250
12,5000
9,0000
8,7500

https://vd.caib.es/1608194690444-258358219-3773048125594389792

LLINATGES I NOM

6,5000
6,0500
5,0000
4,0000
3,5220
1,5000
0,0000
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ANNEX 2
Llista provisional de les persones aspirants excloses de l’especialitat de
FRANCÈS, ordenades per puntuació, per cobrir les places vacants per a
professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la
Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca

ALVAREZ ALVAREZ, ANA
RUMI GUTIERREZ, ANA BELEN
GONZALEZ MORRILLAS, ELENA

CAUSA

PUNTUACIÓ

Apt. 2A / 2C / 5

2-4

5,66

No / No / Sí

2-4

0

No / No / No

2

0

No / No / No

Adjudicació de places als aspirants exclosos (Resolució directora general Personal
Docent 04/11/2020 - base desena de l’annex 1)

ANNEX 3
Causes d’exclusió

1) No complir algun o alguns dels requisits (generals) que figuren a la base
tercera de l’annex 1 de la resolució de la directora general de Personal Docent
de 4 de novembre de 2020.
2) No acreditar el compliment d’algun dels requisits (específics) que figuren a la
base primera de l’annex 2 de la convocatòria.
3) Presentar la sol·licitud fora del tràmit establert a l’efecte tal com estableix
l’apartat 2.5 de la base segona de l’annex 2 de la convocatòria.

4

https://vd.caib.es/1608194690444-258358219-3773048125594389792

LLINATGES I NOM

https://vd.caib.es/1608194690444-258358219-3773048125594389792

4) No adjuntar la documentació acreditativa tal com estableix l’apartat 2.4 de la
base segona de l’annex 2 de la convocatòria.
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