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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, UNIVERSITAT I RECERCA

3066

Resolució de la directora general de Personal Docent de 24 de març de 2020 per la qual es
corregeixen els errors observats en la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 12
de març de 2020 per la qual s’aproven les instruccions que han de regir el procés adreçat a
funcionaris de carrera docents amb destinació definitiva per sol•licitar i adjudicar destinacions en
comissió de serveis per al curs 2020-2021 a centres públics d’ensenyaments no universitaris
dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca

Fets
1. En el BOIB núm. 34, de 14 de març de 2020, es va publicar la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 12 de març de
2020, per la qual s'aproven les instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera docents amb destinació definitiva per
sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis per al curs 2020-2021 a centres públics d'ensenyaments no universitaris dependents
de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca.
2. S'han observat uns errors en la resolució esmentada publicada al BOIB, versió catalana, els quals es procedeix a rectificar mitjançant la
present Resolució.
Fonaments de dret

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/45/1056932

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
2. L'article 56.1 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Per tot això dict la següent
Resolució
1. Rectificar l'error detectat en la base Tercera, apartats B) i C), punts 4 i 5, de l'annex 1 de la Resolució de la directora general de Personal
Docent de dia 12 de març de 2020 per la qual s'aproven les instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera docents
amb destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis per al curs 2020-2021 a centres públics
d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca.
Allà on diu:
B) Per a funcionaris de carrera amb destinació definitiva a un centre públic d'una altra comunitat autònoma o de Ceuta i Melilla dependents
del MECD.
4. Per motius personals
a) Per necessitat d'atendre un familiar de primer grau en els termes descrits a l'apartat 1.a d'aquesta instrucció.
b) Per reagrupament familiar, sempre que el domicili habitual dels fills menors d'edat, a data 1 de setembre de 2020, o del cònjuge o
parella de fet sigui a les Illes Balears.
c) Per a funcionaris de carrera amb primera destinació definitiva a les Illes Balears en el curs 2019-2020 o 2020-2021
5. Per formar part d'equips directius o per motius personals:
a) Per formar part d'equips directius dels centres docents, sempre que en el curs 2019-2020 el sol·licitant hagi format part de l'equip
directiu del centre que sol·licita.
b) Per conciliació de la vida familiar, en els termes descrits en l'apartat 1.b d'aquesta instrucció.
Per a aquest punt, els centres sol·licitats han d'estar ubicats en la mateixa illa on el sol·licitant té la destinació definitiva.
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Ha de dir:
B) Per a funcionaris de carrera amb destinació definitiva a un centre públic d'una altra comunitat autònoma o de Ceuta i Melilla dependents
del MECD.
4. Per motius personals
a) Per necessitat d'atendre un familiar de primer grau en els termes descrits a l'apartat 1.a d'aquesta instrucció.
b) Per reagrupament familiar, sempre que el domicili habitual dels fills menors d'edat, a data 1 de setembre de 2020, o del cònjuge o
parella de fet sigui a les Illes Balears.
C) Per a funcionaris de carrera amb primera destinació definitiva a les Illes Balears en el curs 2019-2020 o 2020-2021
5. Per formar part d'equips directius o per motius personals:
a) Per formar part d'equips directius dels centres docents, sempre que en el curs 2019-2020 el sol·licitant hagi format part de l'equip
directiu del centre que sol·licita.
b) Per conciliació de la vida familiar, en els termes descrits en l'apartat 1.b d'aquesta instrucció.
Per a aquest punt, els centres sol·licitats han d'estar ubicats en la mateixa illa on el sol·licitant té la destinació definitiva.
2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2020/45/1056932

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller
d'Educació, Universitat i Recerca en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb l'article 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 de Palma en el termini de
dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.

Palma, 24 de març de 2020
La directora general de Personal Docent
Rafaela Sánchez Benítez
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