Resolució de la directora general de Personal Docent de 5 de febrer de 2021,
per la qual s’aprova i es fan públiques les llistes provisionals 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 Equips electrònics i de l’especialitat Instal·lacions electrotècniques,
ordenades per puntuació (annex 1).
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https://vd.caib.es/1612523460615-267982409-1740716439127961168

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 de 2020).

2.

Aprovar i fer pública la llista provisional de les persones aspirants excloses, de
l’especialitat Equips electrònics i de l’especialitat Instal·lacions electrotècniques,
ordenades per puntuació, amb indicació de la causa d’exclusió (annex 2).

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/1612523460615-267982409-1740716439127961168

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, 5 de febrer de 2021
La directora general de Personal Docent

Rafaela Sánchez Benítez
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ANNEX 1
Llistes provisionals de les persones aspirants admeses de l’especialitat Equips
electrònics i de l’especialitat Instal·lacions electrotècniques, 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

PUNTUACIÓ
15,6780

Mas Miró, Pablo Juan

15,2400

Segura Durán, Bartomeu

14,6000

Bisbal Riera, Rafael

12,6010

Bermejo López, Ismael Santiago

11,0720

Pons Llufriu, Marcos

9,5820

López Rubira, Jaime de la Cruz

9,4920

Ramírez Aldana, Sergio Eduardo

7,5740

INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES
LLINATGES I NOM
Carrillo Bordoy, Àngel

https://vd.caib.es/1612523460615-267982409-1740716439127961168

EQUIPS ELECTRÒNICS
LLINATGES I NOM
Carrillo Bordoy, Àngel

PUNTUACIÓ
15,6780

Caparrós Bauzá, Francisco Javier

15,0000

Segura Durán, Bartomeu

14,6000

Bisbal Riera, Rafael

12,6010

Oliver Sanjuan, Bernat Antoni

11,6920

Bermejo López, Ismael Santiago

11,0720

Pons Llufriu, Marcos

9,5820

López Rubira, Jaime de la Cruz

9,4920

Ramírez Aldana, Sergio Eduardo

7,5740

Cueto Ortiz, Leonardo

4,5140
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ANNEX 2
Llistes provisionals de les persones aspirants excloses de l’especialitat Equips
electrònics i de l’especialitat Instal·lacions electrotècniques, 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

EQUIPS ELECTRÒNICS

Rodríguez Gopar, Indira Rita
Sastre Alemany, José Carlos
Ribas Moragues, Pau
El Hajioui El Allaoui, Abdeslam

CAUSA

PUNTUACIÓ

Apt. 2A / 2C / 5

2
2
2
1-2-4

8,5

Sí / No /No

2

Sí / No / No

1

No / No / No

CAUSA

PUNTUACIÓ

2

11,6300

2
1-2-4

8,5

0

https://vd.caib.es/1612523460615-267982409-1740716439127961168

LLINATGES I NOM

INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES
LLINATGES I NOM

Serral Wigge, José Carlos
Rodríguez Gopar, Indira Rita
Martínez Rojas, Ana Begonia

Apt. 2A / 2C / 5

Sí/ No/ Sí
Sí / No /No

0

Adjudicació de places als aspirants exclosos Resolució directora general Personal
Docent 04/11/2020 - base desena de l’annex 1. (BOIB núm. 191, de 7 de novembre
de 2020).

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.
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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.

https://vd.caib.es/1612523460615-267982409-1740716439127961168

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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