
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Conselleria d’Educació i Cultura

DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL DOCENT

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

convocatòria de concurs públic per formar part de la llista d'aspirants a cobrir, en

règim d'interinitat, places vacants o substitucions de les especialitats de pedagogia

terapèutica, audició i llenguatge, educació infantil, anglès i educació musical en centres

públics d'educació primària de les Illes Balears.

Atès el que disposa l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports, de 27 d’abril de 1999
(BOCAIB del 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 que en determinades especialitats de cos de mestres s’ha exhaurit la llista d’aspirants a
interinitats seleccionats a la darrera convocatòria general i que, d’acord amb la base 8.2 de la
Resolució del director general de Personal Docent de 4 de juny de 2004 (BOIB núm. 82 de
12-06-2004), en el supòsit de no poder cobrir la demanda del sistema educatiu amb els
aspirants de la llista general, l’Administració podrà fer totes aquelles convocatòries que facin
falta per especialitats específiques.

Atès que les Resolucions del director general de Personal Docent d’1 de setembre de 2006, 15
de novembre de 2006 i 22 de novembre de 2006, de convocatòries de concurs públic per
formar part de la llista d’aspirant a cobrir, en règim d’interinitats, places vacants o
substitucions en centres públics d’educació primària de determinades especialitats només fan
referència a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera.

Per això, i amb la finalitat de cobrir les necessitats de professorat interí per al curs escolar
2006/07,

RESOLC

Primer. Obrir una nova convocatòria per formar part de la llista d'aspirants a cobrir, en règim
d'interinitat, places vacants o substitucions de les especialitats de pedagogia terapèutica,
audició i llenguatge, educació infantil, anglès i educació musical en centres públics
d'educació primària de les Illes Balears d'acord amb les normes generals i amb les condicions
específiques que es determinen en les Resolucions d'aquesta Direcció General de 4 de juny de
2004 (BOIB núm. 82 de 12.06.2004), 15 de novembre de  2004 (BOIB núm. 163 de
18.11.2004) i de 4 de maig de 2006 (BOIB núm. 69 de 11.05.2006).

Segon. Disposar que, els aspirants que formen part de les llistes d’interinitats derivades de les
Resolucions del director general de Personal Docent d’1 de setembre de 2006, 15 de
novembre de 2006 i 22 de novembre de 2006, de convocatòries de concurs públic per formar
part de la llista d’aspirant a cobrir, en règim d’interinitats, places vacants o substitucions en
centres públics d’educació primària de determinades especialitats a les illes de Menorca,
Eivissa i Formentera, poden afegir l’illa de Mallorca a l’opció d’illes realitzada en el seu
moment.



Tercer. Obrir un termini de presentació de sol·licituds per participar en aquesta convocatòria
de quinze dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta
Resolució. A la sol·licitud s’ha d’adjuntar la  documentació justificativa dels requisits, d’acord
amb el que s’especifica a l’Annex I de la Resolució del director general de Personal Docent
de 15 de novembre de 2004, i la documentació acreditativa dels mèrits al·legats d’acord amb
el barem de l’Annex II de la Resolució abans esmentada. No poden presentar-se a aquesta
convocatòria els aspirants que ja formen part de les llistes d’interinitats i els que han renunciat
a una vacant o substitució durant el curs escolar 2006/2007.

Quart. Les sol·licituds es presentaran, segons el model de l’annex d'aquesta Resolució, a la
Direcció General de Personal Docent, o a les delegacions territorials d’Educació de Menorca i
d’Eivissa i Formentera i a qualsevol dels llocs previst a l’article 38.4 de la Llei 30/92, de 20
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

Cinquè. La llista provisional d'admesos i exclosos es farà pública en el tauler d'anuncis de la
Direcció General de Personal Docent, a les delegacions territorials d'Eivissa i Formentera i de
Menorca i a la pàgina d'internet http://dgpdocen.caib.es. Es podran presentar al·legacions contra
aquestes llistes en el termini de cinc dies naturals comptadors a partir de la publicació.

Sisè. La llista definitiva d'admesos i exclosos es publicarà en els llocs indicats en el punt
anterior. Contra aquesta relació 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 publicació, segons el que
disposen els articles 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.

Setè. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades
poden 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.

Palma,   7 de febrer de 2007

El director general de Personal Docent,

Cristòfol Vidal Vidal


