
Resolució del director general de Personal Docent de 7 de febrer de 2007, de

convocatòria específica de concurs públic per formar part de la llista d’aspirants a

cobrir places vacants o substitucions, en règim d’interinitat, dels cossos de professors

d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de

professors d’escoles oficials d’idiomes i de professors de música i arts escèniques en

centres públics d’ensenyament no universitari de les Illes Balears

Atès el que disposa d’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports, de 27 d’abril de

1999 (BOIB de 6 de maig) per la qual es delega en el director general de Personal

Docent la regulació de tots els processos necessaris per a l’inici del curs escolar.

Atès el que disposen les resolucions del conseller d’Educació, Cultura i Esports de 20

de maig de 1998, BOCAIB del 28, amb correcció d’errors al BOCAIB del 6 de juny), i

del director general de Personal Docent de 7 de maig de 1999 (BOCAIB del 15), de 23

de maig de 2000 (BOIB de l’1 de juny, amb modificació de determinats aspectes en el

BOIB del 29 de juny), de 8 de juny de 2001 (BOIB del 16), de 7 de juny de 2002 (BOIB

del 15), de 4 de juny de 2004 (BOIB de 12 de juny), de 15 de novembre de 2004 (BOIB

del 18 de novembre) de convocatòria de concurs públic per formar part de la llista per

cobrir places vacants o substitucions en règim d’interinitat en centres docents públics

d’ensenyament no universitari depenents de la Conselleria d’Educació i Cultura i de 4

de maig de 2006 (BOIB núm. 69 de 11.05.2006).

Atès el que disposa el Decret 115/2001, de 14 de setembre (BOIB del 22) pel que es

regula l’exigència de coneixement de les llengües oficials al personal docent;

Atès que determinades especialitats dels cossos de professors d’ensenyament secundari,

de professors de formació professional, de professors d’Escola Oficial d’Idiomes i de

professors de música i arts escèniques, s’han exharit les llistes d’aspirants;

RESOLC:

Primer. Obrir una convocatòria específica per a la integració de nous sol·licituds en les

llistes d’aspirants a cobrir places vacants o substitucions en règim d’interinitat en

centres públics d’ensenyament no universitari de les Illes Balears.

Segon. Els requisits són els establerts a la Resolució del director general de Personal

Docent de 15 de novembre de 2004 (BOIB del 18 de novembre).

Tercer. Els cossos i les especialitats que es convoquen són els que s’indiquen a l’annex

I d’aquesta Resolució.

  GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Conselleria d'Educació i Cultura

Direcció General de Personal Docent



Quart. Les sol·licituds es presentaran, segons el model de l’annex II d’aquesta

Resolució, a la Direcció General de Personal Docent o a les delegacions territorials

d’Educació de Menorca i d’Eivissa i Formentera. El termini de presentació de

sol·licituds i de la documentació pertinent per participar en aquesta convocatòria serà de

quinze dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta

Resolució.

Cinquè. Les persones interines de convocatòries anterios, que durant aquest curs han

renunciat de manera injustificada al lloc de treball ofert, no seran admeses a les llistes

de les especialitats que ara es convoquen.

Sisè. La llista provisional  d’admesos i exclosos  es farà pública a la Direcció General

de Personal Docent, a les delegacions territorial de Menorca  i d’Eivissa i Formentera i

l’adreça d’internet http://dgpdocen.caib.es. El termini de reclamacions serà de set dies

naturals a comptar des del dia de la seva publicaciò.

Setè. Contra aquesta resolució es podrà interposar recurs d’alçada davant el conseller

d’Educació i Cultura  en el termini d’un mes a partir de la data de la seva publicació,

segons el que disposen els artícles 107.1 i 114.2 de la llei 30/1992, de 26 de novembre,

de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,

en la redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Una vegada resoltes les reclamacions, la Direcció General de Personal Docent farà

pública la llista definitiva d’admesos i exclosos.

Vuitè. Contra aquesta Resolució, les persones interessades podran interposar recurs

contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós administratiu de Palma, en el

termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució,

de conformitat amb el que determina l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,

reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

No obstant això, les persones  interessades podran interposar recurs potestatiu de

reposició davant el conseller d’Educació i Cultura en el termini d’un mes comptador des

del dia següent al de la publicació d’aquesta Resolució, de conformitat amb els articles

116 i 117 de la Llei 30/1992, de  26 de novembre, de règim jurídic de les

administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la redacció fixada

per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Palma 7 de febrer de 2007

EL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL DOCENT

Cristòfol Vidal Vidal




