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Resolució de la directora general de Personal Docent de 4 de març de 2021 per la 

qual es fa pública l’adjudicació provisional de places als funcionaris docents dels 

cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors 

d’educació que pa

resolució de la directora general de Personal Docent de 19 d’octubre de 2020 

 

Fets 

 

1. En el BOIB núm. 186, de 29 d’octubre de 2020, es va publicar la Resolució de la 

directora general de Perso

pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal per a la provisió de 

places vacants als cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i 

d’inspectors d’educació.

 

2. Les bases dotzena i tretzena de l’annex 1 de la Resolució esmentada preveuen 

que, una vegada feta pública la puntuació definitiva i publicades les plantilles 

orgàniques, s’ha de fer pública en la pàgina web 

l’adjudicació provisional de les destinacions. 

 

3. La puntuació definitiva es va fer pública per resolució de la directora general de 

Personal Docent de 13 de gener de 2021 i les plantilles, per la 

conseller d’Educació, Universitat i Recer

de gener de 2021 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de 

llocs de feina vacants dels cos d’inspectors d’educació (BOIB núm. 8, de 19 de 

gener).  

 

Fonaments de dret

 

1. La Llei orgànica 2/

modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la 

qualitat educativa (BOE núm. 295, de 10 de desembre), en la disposició addicional 

sisena, en l’apartat 1, determin

públics docents la provisió de llocs de feina mitjançant concurs de trasllats 

d’àmbit estatal.

 

2. La Resolució de la directora general de Personal Docent de 19 d’octubre de 2020 

per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats 

  

Resolució de la directora general de Personal Docent de 4 de març de 2021 per la 

qual es fa pública l’adjudicació provisional de places als funcionaris docents dels 

cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors 

d’educació que participen en el concurs de trasllats d’àmbit estatal convocat per 

resolució de la directora general de Personal Docent de 19 d’octubre de 2020 

En el BOIB núm. 186, de 29 d’octubre de 2020, es va publicar la Resolució de la 

directora general de Personal Docent de 19 d’octubre de 2020 per la qual es fa 

pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal per a la provisió de 

places vacants als cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i 

d’inspectors d’educació. 

tzena i tretzena de l’annex 1 de la Resolució esmentada preveuen 

que, una vegada feta pública la puntuació definitiva i publicades les plantilles 

orgàniques, s’ha de fer pública en la pàgina web http://dgpdocen.cai

l’adjudicació provisional de les destinacions.  

La puntuació definitiva es va fer pública per resolució de la directora general de 

Personal Docent de 13 de gener de 2021 i les plantilles, per la 

conseller d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears de dia 13 

de gener de 2021 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de 

llocs de feina vacants dels cos d’inspectors d’educació (BOIB núm. 8, de 19 de 

Fonaments de dret 

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4 de maig)

modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la 

qualitat educativa (BOE núm. 295, de 10 de desembre), en la disposició addicional 

sisena, en l’apartat 1, determina que és base del règim estatutari dels funcionaris 

públics docents la provisió de llocs de feina mitjançant concurs de trasllats 

d’àmbit estatal. 

La Resolució de la directora general de Personal Docent de 19 d’octubre de 2020 

per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats 

Resolució de la directora general de Personal Docent de 4 de març de 2021 per la 

qual es fa pública l’adjudicació provisional de places als funcionaris docents dels 

cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors 

rticipen en el concurs de trasllats d’àmbit estatal convocat per 

resolució de la directora general de Personal Docent de 19 d’octubre de 2020  

En el BOIB núm. 186, de 29 d’octubre de 2020, es va publicar la Resolució de la 

nal Docent de 19 d’octubre de 2020 per la qual es fa 

pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal per a la provisió de 

places vacants als cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i 

tzena i tretzena de l’annex 1 de la Resolució esmentada preveuen 

que, una vegada feta pública la puntuació definitiva i publicades les plantilles 

http://dgpdocen.caib.es 

La puntuació definitiva es va fer pública per resolució de la directora general de 

Personal Docent de 13 de gener de 2021 i les plantilles, per la Resolució del 

ca del Govern de les Illes Balears de dia 13 

de gener de 2021 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de 

llocs de feina vacants dels cos d’inspectors d’educació (BOIB núm. 8, de 19 de 

(BOE núm. 106, de 4 de maig), 

modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la 

qualitat educativa (BOE núm. 295, de 10 de desembre), en la disposició addicional 

a que és base del règim estatutari dels funcionaris 

públics docents la provisió de llocs de feina mitjançant concurs de trasllats 

La Resolució de la directora general de Personal Docent de 19 d’octubre de 2020 

per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal 
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per a la provisió de places vacants als cossos d’inspectors al servei de 

l’Administració educa

d’octubre) fa pública dita convocatòria.

 

3. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual 

s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselle

de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, 

de 15 de febrer), atribueix a la Direcció General de Personal Docent de la 

Conselleria d’Educació i Formació Professional, entre altres

l’ordenació i la gest

 

4. La Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 16 de setembre de 

2019 de delegació de determinades competències en matèria de gestió del 

personal docent en la directora general de Personal Docent (BOIB núm. 129, 

21 de setembre) delega en la directora general de Personal Docent, entre altres 

competències administratives en matèria de gestió de personal docent, la facultat 

de convocar i resoldre els procediments ordinaris de provisió de llocs de feina, 

establir-ne les bases i nomenar els membres dels òrgans de valoració.

 

Per tot això, dict la següent

 

Resolució 

 

1. Fer pública, en l’annex d’aquesta Resolució, l’adjudicació, amb caràcter 

provisional i ordenada alfabèticament, de les destinacions que han obtingut els 

participants admesos en el concurs de trasllats convocat per la Resolució de 19 

d’octubre esmentada.

 

2. Determinar que el termini de reclamacions i desistiments, establert en deu dies 

hàbils, sigui el comprès entre els dies 8 a 19 de març de 2021, ambdós die

inclosos, perquè les persones interessades puguin realitzar les al·legacions que 

considerin pertinents, a través del tràmit telemàtic habilitat a aquest efecte en la 

pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (

   

3. Fer públics, el mateix dia que es dictin, aquesta Resolució i l’annex en la pàgina 

web de la Direcció General de Personal Docent (

 

Palma, 4 de març de 2021

 

La directora general de Personal 

 

 

 

Rafaela Sánchez Benítez
Per delegació del conseller d’Educació, Universitat 

i Recerca (BOIB núm. 129, de 21/09/2019)

 

per a la provisió de places vacants als cossos d’inspectors al servei de 

l’Administració educativa i d’inspectors d’educació (BOIB núm. 186, de 29 

d’octubre) fa pública dita convocatòria. 

El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual 

s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselle

de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, 

de 15 de febrer), atribueix a la Direcció General de Personal Docent de la 

Conselleria d’Educació i Formació Professional, entre altres

l’ordenació i la gestió del personal docent.  

La Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 16 de setembre de 

2019 de delegació de determinades competències en matèria de gestió del 

personal docent en la directora general de Personal Docent (BOIB núm. 129, 

21 de setembre) delega en la directora general de Personal Docent, entre altres 

competències administratives en matèria de gestió de personal docent, la facultat 

de convocar i resoldre els procediments ordinaris de provisió de llocs de feina, 

e les bases i nomenar els membres dels òrgans de valoració.

Per tot això, dict la següent 

Fer pública, en l’annex d’aquesta Resolució, l’adjudicació, amb caràcter 

provisional i ordenada alfabèticament, de les destinacions que han obtingut els 

participants admesos en el concurs de trasllats convocat per la Resolució de 19 

d’octubre esmentada. 

Determinar que el termini de reclamacions i desistiments, establert en deu dies 

hàbils, sigui el comprès entre els dies 8 a 19 de març de 2021, ambdós die

inclosos, perquè les persones interessades puguin realitzar les al·legacions que 

considerin pertinents, a través del tràmit telemàtic habilitat a aquest efecte en la 

pàgina web de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es

úblics, el mateix dia que es dictin, aquesta Resolució i l’annex en la pàgina 

web de la Direcció General de Personal Docent (http://dgpdocen.caib.es

Palma, 4 de març de 2021 

La directora general de Personal Docent 

Rafaela Sánchez Benítez 
Per delegació del conseller d’Educació, Universitat  
i Recerca (BOIB núm. 129, de 21/09/2019) 

2 

per a la provisió de places vacants als cossos d’inspectors al servei de 

tiva i d’inspectors d’educació (BOIB núm. 186, de 29 

El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual 

s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries 

de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 21, 

de 15 de febrer), atribueix a la Direcció General de Personal Docent de la 

Conselleria d’Educació i Formació Professional, entre altres competències, 

La Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 16 de setembre de 

2019 de delegació de determinades competències en matèria de gestió del 

personal docent en la directora general de Personal Docent (BOIB núm. 129, de 

21 de setembre) delega en la directora general de Personal Docent, entre altres 

competències administratives en matèria de gestió de personal docent, la facultat 

de convocar i resoldre els procediments ordinaris de provisió de llocs de feina, 

e les bases i nomenar els membres dels òrgans de valoració. 

Fer pública, en l’annex d’aquesta Resolució, l’adjudicació, amb caràcter 

provisional i ordenada alfabèticament, de les destinacions que han obtingut els 

participants admesos en el concurs de trasllats convocat per la Resolució de 19 

Determinar que el termini de reclamacions i desistiments, establert en deu dies 

hàbils, sigui el comprès entre els dies 8 a 19 de març de 2021, ambdós dies 

inclosos, perquè les persones interessades puguin realitzar les al·legacions que 

considerin pertinents, a través del tràmit telemàtic habilitat a aquest efecte en la 

http://dgpdocen.caib.es). 

úblics, el mateix dia que es dictin, aquesta Resolució i l’annex en la pàgina 

http://dgpdocen.caib.es). 
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