Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 15 d’octubre de
2021, per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes provisionals de
professors de religió islàmica que han participat en el procediment per a
l’accés a una destinació en centres públics d’ensenyaments no universitaris
dependents de la Conselleria d’Educació i Formació Professional per al curs
2021-2022

El punt quart apartat 2 de l’annex 1 d’aquesta Resolució determina que la primera
fase del procediment consisteix en l’elaboració de les llistes dels professors de
religió amb contracte indefinit i les llistes d’aspirants a professors de religió
substituts.
El punt setè apartat 1 de l’annex 1 de l’esmentada Resolució estableix que una
vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i revisades aquestes i la
documentació adjunta, si n’hi ha, la directora general de Personal Docent ha de
dictar una resolució per aprovar les llistes provisionals que s’indiquen en els
apartats 2 i 3 del punt setè, d’acord amb els criteris d’ordenació que s’hi
especifiquen.
Per tot això, i d’acord amb les atribucions que tenc conferides, dict la següent
Resolució
1. Aprovar i publicar, a l’annex 2 d’aquesta Resolució, les llistes provisionals de
mestres i de professors de religió islàmica substituts admesos, ordenats per
puntuació.
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En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 134, de 30 de setembre de 2021, es va
publicar la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 23 de
setembre de 2021 per la qual s’estableix el procediment per accedir a una
destinació per als professors de religió islàmica d’acord amb el que preveu l’article
6 del Reial decret 696/2007, d’1 de juny, pel qual es regula la relació laboral dels
professors de religió.

2. Aprovar i publicar, a l’annex 3 d’aquesta Resolució, les llistes provisionals
d’aspirants a mestres i professors de religió islàmica substituts exclosos, ordenats
per puntuació i amb indicació de la causa d’exclusió.
3. Obrir un termini de tres dies hàbils comptadors des de l’endemà del dia en
què es publiquin les llistes provisionals per tal que les persones interessades
puguin formular-hi les reclamacions que considerin pertinents mitjançant el
tràmit telemàtic habilitat a l’efecte en la pàgina web de la Direcció General de
Personal Docent.
4. Les reclamacions presentades seran estimades o desestimades per aquesta
Direcció General mitjançant la resolució per la qual es faran públiques les llistes
definitives.
5. Publicar aquesta resolució a la pàgina web de la Direcció General de Personal
Docent <http://dgpdocen.caib.es> el mateix dia que es dicti.
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Palma, 15 d’octubre de 2021

La directora general de Personal Docent

Rafaela Sánchez Benítez
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