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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

8714

Resolució de la directora general de Personal Docent de 5 de setembre de 2019 per la qual es
corregeixen els errors observats en la Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 d’
agost de 2019, per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no
universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes
Balears

Fets
1. En el BOIB núm. 120, de 31 d'agost de 2019 es va publicar la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 29 d'agost de
2019, per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació,
Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears.
2. S'ha advertit un error en l'apartat 2 de l'annex 3 de la Resolució esmentada, el qual es procedeix a rectificar mitjançant la present Resolució.
Fonaments de dret
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.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/123/1042072

Per tot això dict la següent
RESOLUCIÓ
1.Corregir l'error detectat en l'apartat 2 de l'annex 3 de la Resolució de dia 29 d'agost de 2019, per la qual es convoquen places de professors
especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears
en el següent sentit:
Allà on diu:
2. Mèrits acadèmics (puntuació màxima: 13 punts)
a) Titulacions superiors (màxim: 7 punts):
Titulació superior específica relacionada amb l'especialitat obtinguda a una institució acadèmica oficial o a una escola
internacional de prestigi reconegut: 3 punts per titulació (màxim: 6 punts).
Altres títols superiors no relacionats amb l'especialitat obtinguda en una institució acadèmica oficial o en una escola
internacional de prestigi reconegut: 1 punt per titulació (màxim: 1punt).
b) Estudis de tercer cicle (màxim: 6 punts):
Doctorat relacionat amb l'especialitat: 3 punts.
Màster universitari oficial relacionat amb l'especialitat: 3 punts.
Ha de dir:
2. Mèrits acadèmics (puntuació màxima: 13 punts)
a) Titulacions superiors:
Titulació superior específica relacionada amb l'especialitat obtinguda a una institució acadèmica oficial o a una escola
internacional de prestigi reconegut: 3 punts per titulació.
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Altres títols superiors no relacionats amb l'especialitat obtinguda en una institució acadèmica oficial o en una escola
internacional de prestigi reconegut: 1 punt per titulació.
b) Estudis de tercer cicle:
Doctorat relacionat amb l'especialitat: 3 punts.
Màster universitari oficial relacionat amb l'especialitat: 3 punts.
c) Estudis de formació professional:
Tècnic superior o equivalent de la família professional relacionada amb l'especialitat: 2 punts per titulació.
2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 5 de setembre de 2019

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/123/1042072

La directora general de Personal Docent
Rafaela Sánchez Benítez
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