Resolució de la directora general de Personal Docent de 25 de febrer de 2021,
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 i Formació Professional

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 Sistemes i Aplicacions informàtiques, ordenada per puntuació
(annex 1).
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https://vd.caib.es/1614252187615-272921225-8706217515817374368

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).

2.

Aprovar i fer pública la llista provisional de les persones aspirants excloses, de
l’especialitat de Sistemes i Aplicacions informàtiques, ordenada 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/1614252187615-272921225-8706217515817374368

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, 25 de febrer de 2021
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
Sistemes i Aplicacions informàtiques, ordenades per puntuació, per cobrir les
places vacants per a professors especialistes a centres públics no universitaris
dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional

PUNTUACIÓ

CAMPS CABRERA, CARLOS ROMAN

19,5000

SERRA SERRA, ANDREU

14,4750

PUEYO SOLER, DANIEL

12,7500

LUZON FERNANDEZ, RICARDO

12,4140

ADROVER PROHENS, JOAN

12,0000

CABRERA VEGA, ANDRES

11,2100

MOTA GOMEZ, JAIME TOMAS

10,9310

REOLID SOLANO, FRANCISCO JAVIER

10,4800

RAMÍREZ ALDANA, SERGIO EDUARDO

9,4520

RIBAS MORAGUES, PAU

8,6820

SOBREVILA SILVENTE, JOSE ANTONIO

8,6040

MAYOL GELABERT, JUAN

8,2540

ALVAREZ MOLARES, MARIA JOSE

7,5280

SEGURA DURAN, BARTOMEU

7,4060

HERRERO SANZ, JOSE ANGEL

4,7610

GARAU SERRA, MARTIN

4,2980

DELGADO MOREIRA, ILDEFONSO ANTONIO

2,4420

https://vd.caib.es/1614252187615-272921225-8706217515817374368

LLINATGES I NOM
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ANNEX 2
Llista provisional de les persones aspirants excloses de l’especialitat de
Sistemes i Aplicacions informàtiques, ordenades per puntuació, per cobrir les
places vacants per a professors especialistes a centres públics no universitaris
dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional

CAUSA

PUNTUACIÓ

Apt. 2A / 2C / 5

RODRÍGUEZ GOPAR, INDIRA RITA

2

8,5000

si/no/no

DZIEGIELEWSKA, KATARZYNA

2

7,3000

no/no/no

GELABERT MASCARO, IGNASI

2

4,0000

no/si/no

SANTOS RUIZ, ALEJANDRO

2

3,0000

no/no/no

CUETO ORTIZ, LEONARDO

2

2,5000

no/no/no

VERGER PLAZA, JUAN

2

2,0000

no/no/no

LOPEZ SANTOS, ALEJANDRO

2-4

0,0000

ROMERO BOX, FERNANDO

2-4

0,0000

https://vd.caib.es/1614252187615-272921225-8706217515817374368

LLINATGES I NOM

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.
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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/1614252187615-272921225-8706217515817374368

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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