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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

1012

Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears d’1 de
febrer de 2021, per la qual es rectifica la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca
del Govern de les Illes Balears de 13 de gener de 2021 per la qual es publiquen les plantilles
orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d’
ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d’escoles oficials
d’idiomes, de professors de música i de professors i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny

Fets
1. En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 8, de 19 de gener de 2021, es va publicar la Resolució del conseller d'Educació, Universitat
i Recerca de 13 de gener de 2021 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de
catedràtics i de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d'escoles oficials d'idiomes,
de professors de música i de professors i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny.
2. S'han observat errors en l'annex 1 de la Resolució esmentada, concretament en el CEIP Son Ferriol (07002683) i en el CEIPIESO Son
Quint ((07004311) .

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/15/1079060

3. Per Resolució de la directora general de Personal Docent de data 28-01-2021 s'ha produït una modificació posterior a la publicació de les
plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari, de professors
tècnics de formació professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i de professors i de mestres de taller d'arts
plàstiques i disseny. L'esmentada resolució aprova l'adjudicació definitiva de la plaça de l'especialitat de filosofia de l'IES S'Arenal
(07008065) al senyor Ramón Manuel Paramio Nieto per motius de salut.
Fonaments de dret
1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
2. L'article 56.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Rectificar l'error observat en l'annex 1 de la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 13 de gener de 2021 per la qual
es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari,
de professors tècnics de formació professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i de professors i de mestres
de taller d'arts plàstiques i disseny.
On diu:
Centre: CREU VERMELLA (SA) – CEIP SON FERRIOL (07002683)
Funció: 0590018 ORIENTACIÓ EDUCATIVA
Itinerància
Plantilla
Ocupades
Itinerant
1
0
Ha de dir:
Centre: CREU VERMELLA (SA) – CEIP SON FERRIOL (07002683)
Funció: 0590018 ORIENTACIÓ EDUCATIVA
Itinerància
Plantilla
Ocupades
Itinerant
1
1

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 15
4 de febrer de 2021
Fascicle 18 - Sec. III. - Pàg. 3571

2. Rectificar l'error observat en l'annex 1 de la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 13 de gener de 2021 per la qual
es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari,
de professors tècnics de formació professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i de professors i de mestres
de taller d'arts plàstiques i disseny.
On diu:
Centre: VILETA (SA) - CEIPIESO SON QUINT (07004311)
Funció: 0590018 ORIENTACIÓ EDUCATIVA
Itinerància
Plantilla
Itinerant
1

Ocupades
0

Ha de dir:
Centre: VILETA (SA) - CEIPIESO SON QUINT (07004311)
Funció: 0590018 ORIENTACIÓ EDUCATIVA
Itinerància
Plantilla
Itinerant
1

Ocupades
1

3. Modificar la Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 13 de gener de 2021 per la qual es publiquen les plantilles
orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de
formació professional, professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors de música i de professors i de mestres de taller d'arts plàstiques i
disseny en els termes següents:
On diu:
Centre: ARENAL (S') – IES S'ARENAL (07008065)
Funció: 0590001 FILOSOFIA
Plantilla
Ocupades
2
1

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/15/1079060

Ha de dir:
Centre: ARENAL (S') – IES S'ARENAL (07008065)
Funció: 0590001 FILOSOFIA
Plantilla
Ocupades
2
2
4. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller
d'Educació, Universitat i Recerca en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, 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 amb l'article 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 es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de
dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Palma, 1 de febrer de 2021
El conseller d'Educació, Universitat i Recerca
Martí X. March i Cerdà
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