Resolució de la directora general de Personal Docent de 6 d’agost de 2021,
per la qual es rectifica i 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

1. 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 (d’aquí endavant la
convocatòria).
El període per presentar sol·licituds per conformar la borsa d’aspirants a
funcionaris interins docents per al curs escolar 2021-2022 era entre el 9 de gener
de 2021 i el 23 de març de 2021.
2. El 30 de desembre de 2020 es publica al BOE núm. 340 el Reial decret llei
38/2020, de 29 de desembre, pel qual s’adopten mesures d’adaptació a la situació
d’Estat tercer del Regne Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord desprès de la
finalització del període transitori previst en l’Acord sobre la retirada del Regne
Unit de Gran Bretanya i Irlanda del Nord de la Unió Europea i de la Comunitat
Europea de l’Energia Atòmica, de 31 de gener de 2020.
3. 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
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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.
Fonaments de dret
1. Per una banda, l’article 5.2 Reial decret llei 38/2020, de 29 de desembre,
estableix que els nacionals del Regne Unit podran participar en el processos
selectius de personal funcionari de les administracions públiques espanyoles,
sempre que la data d’expiració del termini de presentació de sol·licituds per
participar hagi estat anterior a l’1 de gener de 2021. En l’actual convocatòria, el
termini per participar a la borsa d’aspirants a funcionaris interins docents per al
curs escolar 2021-2022 va ser entre el 9 de gener de 2021 i el 23 de març de 2021,
per tant, dates posteriors a la límit de participació establerta en el Reial decret,
per la qual cosa, els aspirants nacionals del Regne Unit no poden ser admesos a la
llista d’aspirants a funcionaris interins docents.

D’acord amb l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, aquestes poden rectificar,
en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de
fet o aritmètics existents en els seus actes, i atès el supòsit anterior, es fa
necessari rectificar aquest error material detectat en la Resolució esmentada.
2. Per una altra banda, l’estimació de diferents recursos potestatius de reposició
interposats per aspirants a funcionaris interins davant la directora General de
Personal Docent contra la Resolució per la qual s’aproven i es fan públiques les
llistes definitives d’admesos i exclosos per al curs 2021-2022, implica la
modificació d’aquesta en els termes establerts en les corresponents resolucions
estimatòries.
3. 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
C. del Ter, 16, 1r
Polígon de Son Fuster
07009 Palma
Tel. 971 17 78 65
dgpdocen.caib.es

2

https://vd.caib.es/1628232076279-324965294-984271706014797994

A la llista definitiva d’admesos i exclosos a la borsa, publicada el passat 2 de juliol
de 2021, s’ha detectat que cinc persones nacionals britàniques han participat i,
per un error administratiu, no han estat excloses per no complir amb el que
estableix el Reial decret llei 38/2020, de 29 de desembre.

Resolució
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 el terme següent:
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.

2. Rectificar d’ofici l’error material observat a 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 el terme següent:


Excloure de la llista definitiva els aspirants nacionals del Regne Unit
que no podien participar en el processos selectius de personal
funcionari de les administracions públiques espanyoles perquè la
data d’expiració del termini de presentació de sol·licituds per
participar no era anterior a l’1 de gener de 2021.

3. 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
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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.
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, 6 d’agost de 2021
La directora general de Personal Docent
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Rafaela Sánchez Benítez
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