El 22 de desembre de 2020 es publica al BOIB núm. 212 la Resolució de la
directora general de Personal Docent de data 16 de desembre de 2020 per la qual
s’aprova la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris
interins docents amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions
de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no
universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del
Govern de les Illes Balears per al curs 2021-2022.
Atès el punt 4 de l’Annex 3 de la Resolució esmentada els aspirants que han
superat la fase d’oposició i no han superat el procediment selectiu per als cossos
docents afegiran 5 punts a la seva puntuació.
El 2 de juliol de 2021 es publica a la web de la Direcció General de Personal Docent
la Resolució de la directora general de Personal Docent de 2 de juliol de 2021 per
la qual s’aproven i es fan públiques les llistes definitives d’admesos i exclosos a la
borsa, amb la puntuació assignada, dels aspirants a cobrir en règim d’interinitat
places vacants i substitucions de totes les especialitats en centres públics
d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i
Formació Professional per al curs 2021-2022.
Els aspirants a funcionaris interins als que se’ls ha estimat un recurs potestatiu de
reposició presentat davant la directora General de Personal Docent contra
aquesta resolució s’inclouran a la llista definitiva.
El 25 de febrer de 2020 es publica al BOIB núm. 24 la Resolució de la directora
general de Personal Docent de 3 de febrer de 2020 per la qual es convoquen les
proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos
docents de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de
formació professional, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professores
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Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 de juliol de 2021,
per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal
Docent de 2 de juliol de 2021 per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes
definitives d’admesos i exclosos a la borsa, amb la puntuació assignada, dels
aspirants a cobrir en règim d’interinitat places vacants i substitucions de
totes les especialitats en centres públics d’ensenyaments no universitaris
dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per al curs
2021-2022

de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny i de mestres
a les Illes Balears.
La base desena de la Resolució esmentada indica que els aspirants que han
superat el procés selectiu, compleixen els requisits i les condicions requerides per
a l’ingrés o l’accés al cos respectiu han de ser nomenats funcionaris en pràctiques
per la qual cosa s’exclouran de la borsa d’aspirants a funcionaris interins del cos
per el qual han aprovat.
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 (BOIB núm. 41, de 25 de març), delega en la directora general de
Personal Docent, entre d’altres competències administratives en matèria de
gestió de personal docent, la facultat de convocar i resoldre els procediments de
selecció de personal funcionari interí docent i els d’adjudicació de destinacions
provisionals.
Per tot això, dict la següent

1. Modificar la Resolució de la directora general de Personal Docent de 2 de
juliol de 2021 per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes definitives
d’admesos i exclosos a la borsa, amb la puntuació assignada, dels
aspirants a cobrir en règim d’interinitat places vacants i substitucions de
totes les especialitats en centres públics d’ensenyaments no universitaris
dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per al curs
2021-2022 en els termes següents:
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Afegir 5 punts a la puntuació dels aspirants que han superat la fase
d’oposició i no han superat el procediment selectiu per als cossos
docents.
Incloure a la llista definitiva els aspirants a funcionaris interins als
que se’ls ha estimat un recurs potestatiu de reposició presentat
davant la directora General de Personal Docent contra la resolució
de la directora general de Personal Docent de 2 de juliol de 2021
per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes definitives
d’admesos i exclosos a la borsa, amb la puntuació assignada, dels
aspirants a cobrir en règim d’interinitat places vacants i
substitucions de totes les especialitats en centres públics
d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria
d’Educació i Formació Professional per al curs 2021-2022
Excloure de la llista definitiva els aspirants que han superat el
procés selectiu, compleixen els requisits i les condicions requerides
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Resolució

per a l’ingrés o l’accés al cos respectiu perquè han de ser nomenats
funcionaris en pràctiques del cos per el qual han aprovat.
2. Publicar aquesta resolució a la pàgina web de la Direcció General de
Personal Docent <http://dgpdocen.caib.es> el mateix dia que es dicti.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar
un recurs potestatiu de reposició davant la directora general de Personal Docent
en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se fet publica, d’acord
amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 25.5 i 57 de la
Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

https://vd.caib.es/1627467964487-322120309-1986229224952582823

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant
el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de
l’endemà d’haver-se fet pública en la pàgina web <http://dgpdocen.caib.es>,
d’acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 28 de juliol de 2021
La directora general de Personal Docent

Rafaela Sánchez Benítez
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