Resolució provisional de la directora general de Personal Docent de dia 26 de
juliol de 2021 per la qual s’aprova la llista d’aspirants seleccionats proposats per
la Comissió de Selecció per proveir en comissió de serveis llocs de feina de la
Inspecció Educativa i es fa pública l’adjudicació provisional de destinacions

1. La base 7 de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 31 de
maig de 2021, per la qual s’aprova la convocatòria per proveir, mitjançant el
sistema de comissió de serveis, llocs de feina de la Inspecció Educativa, estableix
que una vegada valorades les fases de concurs i de projecte i entrevista, la
Comissió ha d’aprovar una relació provisional dels aspirants amb indicació del
número d’ordre, la puntuació parcial obtinguda en cada un dels apartats del
barem i la puntuació total. Aquesta relació s’ha de publicar, el mateix dia en què
s’aprovi a la pàgina web del Departament d’Inspecció Educativa (http://die.caib.es).
Els aspirants poden presentar reclamacions davant la Comissió en el termini de
dos dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de la relació a través
del tràmit telemàtic habilitat a l’efecte. La Comissió ha de resoldre les
reclamacions en els dos dies hàbils següents i, a continuació, ha de publicar la
relació definitiva amb les puntuacions obtingudes.
2.

La Comissió de Selecció ha de formular la proposta de candidats seleccionats per
cobrir les places d’inspectors en comissió de serveis. Per això, ha de trametre a la
directora general de Personal Docent la llista dels aspirants ordenada de major a
menor puntuació, obtinguda després de sumar els resultats finals de les fases de
concurs i de projecte i entrevista, i ha de proposar els aspirants que hagin
obtingut més puntuació perquè ocupin les places ofertes.

3.

Aquesta base disposa que la directora general de Personal Docent ha de dictar
una resolució provisional en què es declarin seleccionats els aspirants proposats
per la Comissió i ha d’atorgar un termini de vint-i-quatre hores a comptar des de
la publicació perquè els interessats hi presentin reclamacions.

4.

La Comissió de Selecció va publicar en data 2 de juliol de 2021 la relació
provisional dels aspirants admesos i exclosos, ordenats per puntuació, per proveir
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Fets i fonaments de dret

5.

En data 19 de juliol de 2021 la Comissió de Selecció va publicar la relació
provisional d’aspirants amb puntuacions parcials i total i va atorgar dos dies
hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la relació per presentar
reclamacions. En data 23 de juliol de 2021 va publicar la relació definitiva
d’aspirants amb puntuacions parcials i total. Així mateix va trametre a la directora
general de Personal Docent la llista dels aspirants ordenada de major a menor
puntuació i la proposta d’aspirants que han obtingut més puntuació perquè
ocupin les places ofertes.

6.

L’article 2.6.b) del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes
Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de
les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de la presidenta de les Illes Balears,
atribueix a la Conselleria d’Educació i Formació Professional, concretament a la
Direcció General de Personal Docent, competències en matèria d’ordenació i
gestió del personal docent.

7.

El punt 1.c) de la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 19
de març de 2021 de delegació de determinades competències en matèria de
gestió del personal docent en la directora general de Personal Docent (BOIB núm.
41, de 25 de març), delega en la directora general de Personal Docent, entre
altres competències administratives en matèria de gestió de personal docent, la
facultat de convocar i resoldre els procediments per ocupar en comissió de
serveis llocs de feina docent.

Per tot això, a proposta de la Comissió de Selecció, dict la següent
Resolució
1. Aprovar i fer pública en l’annex d’aquesta Resolució la llista provisional dels
aspirants seleccionats per ocupar en comissió de serveis llocs de feina a la Inspecció
Educativa.
2. Fer pública aquesta Resolució a la pàgina web de la Direcció General de Personal
Docent (http://dgpdocen.caib.es) el mateix dia en què es dicti.
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en comissió de serveis llocs de feina de la Inspecció Educativa segons la Resolució
de la directora general de Personal Docent de 31 de maig de 2021, i va atorgar un
termini de dos dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de la
relació per presentar reclamacions. En data 8 de juliol de 2021, va publicar la
relació definitiva amb les puntuacions obtingudes.

3. Obrir un termini de vint-i-quatre hores a comptar, des de la seva publicació,
perquè les persones interessades puguin formular-hi les reclamacions que considerin
pertinents a través del tràmit telemàtic habilitat a aquest efecte.
Palma, 26 de juliol de 2021
La directora general de Personal Docent

https://vd.caib.es/1627293242019-321076065-8543195452422052056

Rafaela Sánchez Benítez
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ANNEX
Llista dels aspirants seleccionats per ocupar les places oferides, amb
indicació de la seu territorial adjudicada
DNI

Puntuació

Seu

Codi

TOMÁS BERGAS, DAMIÁN

***8096**

10,9640

INSPECCIÓ
EDUCATIVA
MALLORCA

07506021

PROHENS MAS, MARIA DEL PILAR

***1964**

10,8780

INSPECCIÓ
EDUCATIVA
MALLORCA

07506021

FIOL MARTORELL, MIGUEL

***2537**

10,5930

INSPECCIÓ
EDUCATIVA
MALLORCA

07506021

SEMPERE CAMPELLO, M. ASUNCIÓN

***2869**

9,4960

INSPECCIÓ
EDUCATIVA
MENORCA

07506041
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Llinatges i nom
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