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Resolució de la directora general de Personal Docent de 7 de març de 2023 

per la qual s’aprova la relació provisional de persones que es proposen per 

ser integrades en el cos de professors d’ensenyament secundari per 

especialitats, així com d’aquelles que s’exclouen per no reunir algun dels 

requisits i condicions exigides, especificant la causa o causes d’exclusió, 

convocat per resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 23 

de gener de 2023. 

 

Fets 

 

1. En el BOIB núm. 12, de 26 de gener de 2023, es va publicar la Resolució del 

conseller d'Educació i Formació Professional de 23 de gener de 2023 per la 

qual es convoquen els procediments perquè el professorat del cos, a extingir, 

de professors tècnics de formació professional s'integri en el cos de 

professors d'ensenyament secundari. 

 

2. El punt set de la Resolució esmentada, preveu que, una vegada finalitzat el 

termini de presentació de sol·licituds, la Direcció General de Personal Docent 

ha de comprovar que les persones sol·licitants reuneixen els requisits i les 

condicions establertes a la base cinquena per a la integració en el cos de 

professors d'ensenyament secundari. Fetes les comprovacions pertinents 

s`ha de fer pública en la pàgina web http://dgpdocen.caib.es la relació 

provisional de persones que es proposen per ser integrades en el cos de 

professors d'ensenyament secundari, per especialitats, així com d'aquelles 

que s'exclouen per no reunir algun dels requisits i condicions exigides, 

especificant la causa o causes d'exclusió. 

 

 

Fonaments de dret 

 

1. La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei 

orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOMLOE), va entrar en vigor el 19 

de gener de 2021. Aquesta Llei modifica la disposició addicional setena de la ht
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Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), i declara a extingir el cos 

de professors tècnics de formació professional. 

 

2. La Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la formació 

professional, en l'article 85 crea el cos de professors especialistes en sectors 

singulars de la formació professional; en la disposició addicional cinquena 

estableix les especialitats del cos a extingir de professors tècnics de formació 

professional que s'integren en el cos de professors d'ensenyament 

secundari, i les especialitats de l'esmentat cos a extingir que passen a formar 

part de l'atribució docent del nou cos de professors especialistes en sectors 

singulars de la formació professional.  

 

3. El Reial decret 800/2022, de 4 d'octubre, regula la integració del professorat 

del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional en el cos de 

professors d'ensenyament secundari, i modifica diversos reials decrets 

relatius al professorat d'ensenyaments no universitaris i constitueix el marc 

comú bàsic normatiu de la regulació del procediment per a la integració del 

professorat del cos de professors tècnics de formació professional, a extingir, 

en el cos de professors d'ensenyament secundari a desenvolupar per les 

diferents administració educatives competents. 

 

4. El Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les 

condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació 

secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els 

ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos 

docents d'ensenyament secundari, per determinar les especialitats del cos, a 

extingir, de professors tècnics de formació professional que, als únics efectes 

del desenvolupament del procés d'integració, es consideren com a 

especialitats del cos de professors d'ensenyament secundari. 

 

5. Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, regula la funció 

pública docent a la comunitat autònoma dels Illes Balears. 

 

6. 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, 

atribueix a la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria 

d’Educació i Formació Professional, entre altres competències, l’ordenació i la 

gestió del personal docent.  

 

7. La Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 23 de gener 

de 2023 per la qual es convoquen els procediments perquè el professorat del 

cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional s'integri en el 

cos de professors d'ensenyament secundari. 
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Per tot això, dict la següent 

 

Resolució 

 

1. Aprovar i fer pública en l’annex 1 d’aquesta Resolució la llista provisional 

d’aspirants admesos per especialitats. 

 

2. Aprovar i fer pública en l’annex 2 d’aquesta Resolució la llista provisional 

d’aspirants exclosos per no acreditar la titulació requerida a les bases de la 

convocatòria, per especialitats. 

 

3. Fixar un termini de deu dies hàbils comptadors des de l’endemà que es faci 

pública aquesta Resolució 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). Transcorregut aquest termini sense que 

s'esmeni la causa d'exclusió i/o s'aporti la documentació preceptiva, es 

considerarà que la persona interessada desisteix de la seva petició, en els 

termes i condicions establerts en l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 

del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

L'estimació o desestimació de les al·legacions realitzades s'entendran 

implícites en la resolució que posi fi al procediment 

 

 

La directora general de Personal Docent 

 

 

 

 

Rafaela Sánchez Benítez 
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