Resolució de la directora general de Personal Docent de 30 de març 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 Fabricació i Instal·lació de Fusteria i Mobiliari, de
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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).

l’especialitat Mediació Comunicativa i de l’especialitat Emergències i
Protecció Civil, ordenada per puntuació (annex 1).
2. Aprovar i fer pública la llista provisional de les persones aspirants excloses,
de l’especialitat Fabricació i Instal·lació de Fusteria i Mobiliari, de
l’especialitat Mediació Comunicativa i de l’especialitat Emergències i
Protecció Civil,, 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>.

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, 30 de març de 2021
La directora general de Personal Docent

Rafaela Sánchez Benítez
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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.

ANNEX 1
Llista provisional de les persones aspirants admeses de l’especialitat
Fabricació i Instal·lació de Fusteria i Mobiliari, de l’especialitat Mediació
comunicativa i de l’especialitat Emergències i Protecció Civil, 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

MIRALLES MORELL, SEBASTIAN

15,5600

MORELL SASTRE, FRANCISCO JOSE

12,0000

ESTARELLAS COLL, PEDRO

11,0000

GARCIA SASTRE, BARTOLOME

4,3420

Mediació comunicativa
LLINATGES I NOM

PUNTUACIÓ
https://vd.caib.es/1617097869576-281366166-6965053352672727243

Fabricació i Instal·lació de Fusteria i Mobiliari
LLINATGES I NOM

No hi ha persones admeses

Emergències i Protecció Civil
LLINATGES I NOM

PUNTUACIÓ

CALVO CAIMARI, DANIEL

6,8270

BONNIN FUSTER, FRANCESC

4,6760
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ANNEX 2
Llista provisional de les persones aspirants excloses de l’especialitat de
Fabricació i Instal·lació de Fusteria i Mobiliari, de l’especialitat Mediació
comunicativa i de l’especialitat Emergències i Protecció Civil , 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

Fabricació i Instal·lació de Fusteria i Mobiliari
LLINATGES I NOM

CAUSA

PUNTUACIÓ

Apt. 2A / 2C / 5

PONS LLUFRIU, MARCOS

2

0,0000

no/no/no

LOPEZ FERNANDEZ, ANA

2-4

0,0000

no/no/no

MORA VENY, PAU

2-3

0,0000

no/no/no

RAMIREZ NSARELLAH, SARA

1-2

0,0000

no/no/no

LLINATGES I NOM

CAUSA

PUNTUACIÓ

Apt. 2A / 2C / 5

DI SANTO VALERIO, YAMILA A.

222

8,0000

no/no/no

PEREA ARROYO, MAYRE

2-4

7,7700

no/no/si

CABEZUDO GARCIA, DIANA

2-3

7,0000

no/no/no

SOLIS SANCHEZ, MARTA

1-2

6,5000

no/no/no

IBAÑEZ VIÑO, BORJA

2

6,000

no/no/no

DZIEGIELEWSKA, KATARZYNA

2

5,500

no/no/no

2-4

4,000

no/no/no

FIOL MUNAR, MARIA

2

3,000

no/si/no

AMATE MARIN, MARIA DEL HENAR

2

3,300

no/si/si

SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, ANA P.

2

3,750

no/si/no

SEGRETIN CARABALLO, MARGARITA A.

2

3,750

no/no/no

VERGER PLAZA, JUAN

2-4

2,000

no/no/no

SANCHEZ LECHUGA, BEATRIZ

2-4

2,000

no/no/no

TOUS FERRER, MARGALIDA JOSEP

2

2,000

no/no/no

GOMEZ VILLEGAS, CAROLINA

2

1,000

no/no/no

MULET BATLE, MAGDALENA

2

1,000

no/no/no

SAURA CERDA, MARIA LLUISA

2-4

1,000

no/no/no

PEREZ CARRILLO, GEMA

2-4

0,000

no/no/no

DEL PAGO AGUAS, ELVIRA
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Mediació comunicativa
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Emergències i Protecció civil
LLINATGES I NOM

CAUSA

PUNTUACIÓ
Apt. 2A / 2C / 5

KOGAN MOYANO, FLORENCIA

2

5,250

no/no/no

RIERA PICÓ, ALBERT

2

4,000

no/no/no

BUSTAMANTE FRÍAS, SERGIO

2

3,750

no/no/no

SÁNCHEZ MURILLO, PETRA

2

3,000

no/no/no

2-4

2,000

no/no/no

HERNÁNDEZ POZUELO, AGUSTÍN LUIS

2

2,000

no/no/no

SÁNCHEZ LECHUGA, BEATRIZ

2

2,000

no/no/no

GARCÍA LÓPEZ, RAFAEL

2

1,640

no/si/no

VERGER PLAZA, JUAN

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

ANNEX 3

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. 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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Causes d’exclusió

