Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 30 de juny de
2020 per la qual es publica la llista definitiva de funcionaris de carrera que
han sol·licitat comissió de serveis per al curs 2020-2021 en centres públics
d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació,
Universitat i Recerca de les Illes Balears

El punt 4 de la instrucció setena de l’annex 1 d’aquesta Resolució estableix que,
una vegada estudiades les reclamacions, la directora general de Personal Docent
ha de dictar una resolució per aprovar la llista definitiva de funcionaris docents als
quals se’ls ha admès o no la sol·licitud, que s’ha de fer pública el mateix dia que es
dicti a la pàgina web <http://dgpdocen.caib.es>.
Per tot això, en virtut de les facultats que tenc conferides i una vegada estudiades
les reclamacions
Resolc
1. Aprovar i publicar, a l’annex d’aquesta Resolució, la llista definitiva de funcionaris docents als quals se’ls ha admès o inadmès la sol·licitud, amb indicació de la causa d’inadmissió, en el segon cas.
2. Informar els sol·licitants als quals se’ls ha admès la sol·licitud que, d’acord
amb la instrucció vuitena de l’annex 1 de la Resolució de 12 de març de
2020:
a) L’admissió d’una sol·licitud no implica necessàriament la concessió
d’una destinació provisional en comissió de serveis, ja que això depèn
de l’existència de places que puguin ser ocupades als centres que el
sol·licitant hagi indicat en la seva sol·licitud.
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Per Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 12 de març de
2020, 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 del
Govern de les Illes Balears (BOIB núm. 34, de 14 de març).

b) L’adjudicació de la destinació provisional s’ha de fer de forma automàtica dins el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per al curs
2020-2021.
c) Les places s’han d’adjudicar seguint l’ordre establert en el punt 3 de
l’esmentada instrucció.
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.

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 del dia en què es faci pública,
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 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 s’hi 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 del dia en què es faci pública 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, 30 de juny de 2020
La directora general de Personal Docent

Rafaela Sánchez Benítez

C. del Ter, 16, 1r
Polígon de Son Fuster
07009 Palma
Tel. 971 17 78 00
dgpdocen.caib.es

2

https://vd.caib.es/1593497857606-218956819-792158116433556909

Interposició de recursos

