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c)La relació de l’alumnat exclòs, amb indicació de la causa d’exclusió.
2.La resolució es notificarà individualment a cada beneficiari, a través del
centre corresponent, i s’hi indicarà:
a)L'obligació dels beneficiaris de les ajudes de comunicar l’acceptació de
l’ajuda, d’acord amb el que preveu l’article 9.2 a) de la Llei de subvencions.
b)Els recursos administratius pertinents que es puguin interposar contra
aquella.
c)La quantia exacta de l’ajuda atorgada.
d)L’obligació dels beneficiaris de fer ús del servei de menjador tots els
dies subvencionats.
Tretzè. Justificació i pagament de les ajudes
El pagament de les quanties assignades es farà efectiu per trimestres vençuts una vegada justificada suficientment la realització de l'activitat subvencionada, mitjançant la presentació de la memòria justificativa enviada pel director
del centre a la Secretaria General (Secció de Menjadors Escolars i Cafeteries),
signada pel pare, la mare o el tutor/la tutora dels alumnes beneficiaris d’aquestes ajudes.
Catorzè.
La direcció del centre haurà de presentar a la Conselleria d’Educació i
Cultura, abans de l’inici del curs escolar següent al de la concessió d’ajudes, els
documents justificatius d’haver-ne fet efectiu el lliurament als seus beneficiaris.
Quinzè.
Aquestes ajudes queden sotmeses al règim de gestió, avaluació i control
que estableix la Llei 5/2002, de subvencions.
Setzè.
Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar-se recurs potestatiu de reposició, davant l’òrgan que la dicta, en el termini
d’un mes comptador des del dia següent a la data de la publicació, d’acord amb
el que disposa 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.
En cas d’interposar recurs de reposició, una vegada aquest s’hagi desestimat, expressament o per silenci, s’hi podrà interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que disposa l’article 46 de la Llei
29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa,
en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent a la publicació.
Igualment, contra aquesta Resolució es pot interposar directament recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, d’acord amb el que disposa
l’article 46 de la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des del dia següent
a la publicació.
Palma, 10 de novembre de 2004
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual

ANNEX I
BAREM DE PUNTUACIÓ PER A LES AJUDES INDIVIDUALS DEL
SERVEI ESCOLAR DE MENJADOR
1.Condicions econòmiques
Es computaran com a ingressos familiars la totalitat dels ingressos de la
unitat familiar durant l’any anterior (2003). Al quocient resultant de dividir tots
els ingressos entre el nombre de membres de la unitat familiar, s'hi adjudicarà la
puntuació següent:
-

Fins a 1.800 euros: 10 punts
De 1.800,01 euros a 2.100 euros: 9 punts
De 2.100,01 euros a 2.400 euros: 8 punts
De 2.400,01 euros a 2.700 euros: 7 punts
De 2.700,01 euros a 3.000 euros: 6 punts
De 3.000,01 euros a 3.300 euros: 5 punts
De 3.300,01 euros a 3.600 euros: 4 punts
De 3.600,01 euros a 3.900 euros: 3 punts
De 3.900,01 euros a 4.200 euros: 2 punts
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De 4.200,01 euros a 4.500 euros: 1 punt
Més de 4.500 euros: 0 punts

2.Dades familiars
- Per infant en acolliment: 1 punt
- Per cada persona de la unitat familiar amb disminució física o psíquica:1
punt
3.Condicions sociofamiliars desfavorables
Les condicions sociofamiliars desfavorables, seran valorades pel consell
escolar a partir de les orientacions que figuren a l’annex II d’aquesta Resolució
i, si s’escau, amb l’ajuda dels serveis socials corresponents, els quals aconsellin
de facilitar l’ajuda individual de servei escolar de menjador, fins a un màxim de
5 punts.
ANNEX II
ESQUEMA ORIENTATIU DE SITUACIONS QUE AJUDA A VALORAR LES CONDICIONS SOCIOFAMILIARS DESFAVORABLES (APARTAT 3 DE L’ANNEX I )
1.Desatenció/maltractament
Maltractament físic, psíquic o emocional
Violència domèstica
Negligència física (en alimentació, higiene, organització familiar…)
i psíquica (ignorància, rebuig…)
Abús o explotació sexual o laboral
Model de vida inadequat a la llar (conductes delictives...)
Problemes de salut provocats
Impossibilitat del compliment de les obligacions parentals (mort,
presó o incapacitat del pare, la mare o el tutor/la tutora)
2.Risc
2.1.Característiques familiars
Estructura familiar
Relacions familiars
Context socioeducatiu (aïllament, dèficits…)
Competència per a l’educació i criança dels fills
Salut física o psíquica del pare o la mare
2.2.Salut física i psicosocial dels infants
3.Dificultats en l’atenció per motius de disponibilitat del pare, la mare o
el tutor/la tutora
Incompatibilitat amb l’horari laboral o formatiu
Problemàtica de salut que impedeixi l’atenció dels fills, per problemes crònics, físics o psíquics, del pare, la mare, el tutor/la tutora o altres membres de la unitat familiar, els quals poden ser causa d’indisponibilitat dels familiars que els han d’atendre.
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Num. 20425
Resolució del director general de Personal Docent de 15 de
novembre de 2004, de convocatòria general de concurs públic
per formar part de la llista d'aspirants a cobrir places vacants o
substitucions en règim d'interinitat en centres públics d'ensenyaments no universitaris de les Illes Balears.
Atès el que disposa l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Esports, de
27 d'abril de 1999, (BOCAIB del 6 de maig) per la qual es delega en el director
general de Personal Docent la regulació de tots els processos necessaris per a l'inici del curs escolar;
Atès el que disposen les resolucions del conseller d'Educació, Cultura i
Esports de 20 de maig de 1998, (BOCAIB del 28, amb correcció d'errors al
BOCAIB del 6 de juny), i del director general de Personal Docent de 7 de maig
de 1999 (BOCAIB del 15), de 23 de maig de 2000 (BOIB de l'1 de juny, amb
modificació de determinats aspectes en el BOIB del 29 de juny), de 8 de juny
de 2001 (BOIB del 16), de 7 de juny de 2002 (BOIB del 15) i de 4 de juny de
2004 (BOIP del 12 de juny) de convocatòria de concursos públics per formar
part de la llista per cobrir places vacants o substitucions en règim d'interinitat en
centres docents públics d'ensenyaments no universitaris dependents de la
Conselleria d'Educació i Cultura;
Atès el que disposa el Decret 115/2001, de 14 de setembre (BOIB del 22)
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pel qual es regula l'exigència de coneixement de les llengües oficials al personal docent;
Atès que en determinades especialitats dels cossos de professors d'ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors
d'escola oficial d'idiomes, de professors i mestres de taller d'arts plàstiques i disseny i de professors de música i arts escèniques, s'han exhaurit les llistes d'aspirants aprovades per Resolució del director general de Personal Docent de 4 de
juny de 2004 (BOIB núm. 82 de 12.06.2004);
Atès que amb la resolució de la direcció general de Personal Docent de 17
de maig de 2001, s'aprova el barem de mèrits que s'aplicarà en la propera convocatòria per cobrir places de professorat interí dependent de la Conselleria
d'Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.
Oïdes les organitzacions sindicals presents a la Mesa Sectorial
d'Educació;
RESOLC:
1. Obrir una convocatòria específica per a la integració de nous sol·licitants en les llistes d'aspirants a cobrir places vacants o substitucions en règim
d'interinitat en centres públics d'ensenyament no universitari de les Illes Balears,
d'acord amb les bases adjuntes.
2. Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació al BOIB d'aquesta Resolució, de conformitat amb el que determina l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Cultura en el termini d'un mes
comptador des del dia següent al de la publicació al BOIB d'aquesta Resolució,
de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la redacció fixada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Palma, 15 de novembre de 2004
El director general de Personal Docent
Cristòfol Vidal Vidal

BASES
1. Normes generals.
1.1 Aquesta normativa serà vigent en els processos d'interinitats prevists
per al desenvolupament del cursos 2004/05, 2005/06, 2006/07 i 2007/08.
1.2 Les persones que en el moment de publicar aquesta convocatòria ja
formin part d'alguna de les diferents llistes per cossos que són vigents, només
podran sol.licitar ampliar les especialitats que volen impartir en el cos on estan
ubicades o impartir especialitats en altres cossos, sempre que puguin acreditar
les titulacions adients
1.3 No podem participar en aquesta convocatòria les persones que han
estat cessades per renúncia injustificada a la contractació i nomenament en el
curs 2004-2005 i amb les quals l'administració havia adquirit un compromís
d'estabilitat per als cursos 2004/05, 2005/06, 2006/07 i 2007/08.
1.4 Es convoquen totes les especialitats dels següents cossos:
0590 Cos de professors d'ensenyament secundari
0591 Cos de professors tècnics d'FP
0592 Cos de professors d'Escola Oficial d'Idiomes.
0595 Cos de professors d'arts plàstiques
0596 Cos de mestres de taller d'arts plàstiques
0597 Cos de mestres
1.5 Requisits: Per poder participar en aquesta convocatòria, els aspirants
han de tenir els requisits següents, que es justificaran de la forma que s'expressa a l'Annex 1.
1.5.1. Tenir la nacionalitat d'un estat membre de la Unió Europea o la d'altres estats en els quals, en virtut dels tractats internacionals signats per la Unió
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Europea i ratificats per l'Estat espanyol, hi sigui d'aplicació la lliure circulació
de treballadors en els termes en què s'hagi definit en el tractat constitutiu de la
Unió Europea.
També hi podran participar els cònjuges dels nacionals de qualsevol estat
membre de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, els seus
descendents i els del cònjuge que siguin menors de 21 anys o que siguin majors
d'aquesta edat però que visquin sota la seva dependència.
1.5.2. Tenir divuit anys complerts i no excedir dels 65 anys d'edat en el
moment del nomenament com a personal docent interí.
1.5.3. Estar en possessió de les titulacions requerides que figuren a l'annex 1 de la Resolució del director general de Personal docent de 4 de juny de
2004 (BOIB de 12 de juny).
1.5.4. Només per al cos de professorat de secundària, tenir el certificat
d'aptitud pedagògica o equivalent. S'exceptuen d'aquest requisit els aspirants
que posseeixin el títol de mestre, diplomat en professorat d'educació general
bàsica, mestre d'ensenyament primari o llicenciats en pedagogia; els qui presentin sol·licitud per a l'especialitat de tecnologia i per a les diferents especialitats de la formació professional específica i els qui acreditin haver prestat serveis docents durant dos cursos acadèmics complets en centres públics o privats
(un mínim de 18 mesos).
1.5.5. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física ni psíquica incompatible amb l'exercici de la docència.
1.5.6. No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei
de cap de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici
de les funcions públiques. Els aspirants amb nacionalitat no espanyola hauran
d'acreditar igualment que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària ni condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.
1.5.7. Acreditar el coneixement adequat de la llengua catalana, pròpia de
les Illes Balears, atès que l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de dia 2 de
febrer de 2000 (BOIB del 12) ha completat la catalogació de les places en llengua catalana a les plantilles dels centres públics docents de les Illes Balears i que
el Decret 115/2001 de 14 de setembre regula l'exigència de coneixement de les
llengües oficials al personal docent.
Els aspirants han d'acreditar que estan en possessió de les titulacions establertes en el Decret 115/2001, de 14 de setembre (BOIB del 22), pel qual es
regula l'exigència de coneixement de les llengües oficials al personal docent.
D'acord amb aquesta disposició, la titulació requerida és la següent:
Professorat del cos de mestres: Certificat de capacitació per a l'ensenyament de i en llengua catalana a l'educació infantil i primària (CCIP) o
equivalents.
Professorat d'altres cossos: Certificat de capacitació per a l'ensenyament
en llengua catalana a l'educació secundària (CCS).
1.6 El termini de presentació d'instàncies i documentació d'aquesta normativa és de 20 dies naturals des de la seva publicació. Els aspirants que participin en aquesta convocatòria hauran de presentar la documentació següent:
a) Instància, el model oficial de la qual es distribuirà a la Direcció General
de Personal Docent i a les delegacions territorials de Menorca i d'Eivissa i
Formentera.
b) Fotocòpia del DNI vigent.
c) Documentació justificativa dels requisits, d'acord amb el que s'especifica al l'Annex I d'aquesta Resolució i documentació justificativa dels mèrits,
d'acord amb el barem de l'Annex II.
1.7. La Conselleria d'Educació i Cultura, mitjançant una resolució de la
Direcció General de Personal Docent, publicarà les corresponents llistes provisionals d'admesos i exclosos a la Direcció General de Personal Docent i a les
delegacions territorials de Menorca, d'Eivissa i Formentera i a l'adreça d'internet.
S'obrirà un termini de set dies naturals, comptadors des de l'endemà del
dia de l'exposició de les llistes, per tal que les persones interessades puguin formular-hi les reclamacions que creguin oportunes, davant la Direcció General de
Personal Docent.
La Direcció General de Personal Docent estimarà o desestimarà les reclamacions presentades, mitjançant la resolució en què es faran públiques les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos. Les llistes s'exposaran a les
dependències mencionades anteriorment.
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Contra la resolució esmentada, les persones interessades podran interposar recurs d'alçada, previ al contenciós administratiu, davant el conseller
d'Educació i Cultura, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la
publicació de les llistes definitives, segons el que estableix l'article 114 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener.
1.8 El fet de participar en aquest procés comporta el compromís dels aspirants d'acceptar, en els termes que s'hi estableixen, qualsevol vacant o substitució en centres docents públics dependents de la Conselleria d'Educació i Cultura
de les Illes Balears.
1.9 Els aspirants que hagin acceptat una vacant o substitució estan obligats a incorporar-se a la destinació adjudicada en el termini d'un dia si la plaça
és a l'illa de residència, i de dos dies en els altres supòsits.
1.10 El fet de no incorporar-se, en el termini esmentat al lloc de treball
adjudicat o la renúncia al nomenament ofert per la Direcció General de Personal
Docent, implicarà la baixa en el cos d'interinitat per la qual s'ha convocat.
Aquests mateixos efectes tindrà la renúncia voluntària presentada per les persones interessades.
2 Renúncies justificades
Els aspirants podran renunciar al lloc de treball que els ofereix
l'Administració, no seran exclosos de la llista i conservaran la puntuació, encara que en cap cas no se'ls comptaran els serveis docents que no hagin prestat a
l'Administració educativa de les Illes Balears, sempre que al·leguin documentalment alguna de les circumstàncies següents:
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de l'apartat anterior en el procés d'adjudicació de places vacants del curs 200405, se li assignarà una vacant, si correspon, d'entre les ofertes, atenent al número d'ordre que té assignada en un dels cossos que hagi sol·licitat. Aquesta reserva de plaça tendrà una duració màxima d'un curs escolar sencer.
3.3 En els dos punts anteriors, el lloc de treball serà cobert, mentre l'interí acollit al permís romangui en l'esmentada situació, per un altre aspirant com
a substitut. Quan finalitzi el període legal previst per a l'esmentat permís, l'interí s'incorporarà a la mateixa plaça que li va ser assignada inicialment, en el cas
que estigui ocupada per un substitut.
3.4 En el cas que la plaça estigui ocupada per un funcionari titular, se li
adjudicarà la destinació que li correspongui, d'acord amb el que disposa aquesta convocatòria pel que fa a la recol.locació del professorat interí desplaçat.
3.5 En cas de no incorporar-se al final del permís sense causa justificada,
es considerarà que ha renunciat a l'oferta de treball i serà exclòs de les llistes.
4 Causes d'exclusió de la llistes
Seran exclosos de la llista del cos per la qual s'ha convocat als aspirants
que incorrin en algun dels supòsits següents:
4.1 No comparèixer a l'acte administratiu d'adjudicació de places al qual
s'ha convocat, no acceptar l'oferta de treball feta per l'Administració o no atendre qualsevol de les crides relacionades amb l'oferta de places vacants o substitucions.
4.2 No signar l'alta corresponent després d'haver estat adjudicatari d'una
plaça vacant o designat per a una substitució en qualsevol de les crides que faci
l'Administració.

2.1 Motius de renúncia justificada

4.3 Renunciar injustificadament al lloc de treball ofert sense causa justificada.

2.1.1 Guarda de fill menor de tres anys.
El professorat interí, tant si ocupa plaça vacant com de substitució, podrà
gaudir com a màxim de tres cursos sencers per cura de fill menor de tres anys
sense ser exclòs de les llistes i conservarà la puntuació. La incorporació a les
llistes es podrà fer per trimestres escolars mitjançant una sol·licitud en 15 dies
d'antelació durant el primer curs objecte d'aquesta renúncia i per cursos sencers
en els dos següents. Aquesta circumstància s'haurà d'acreditar per escrit a l'acte
d'adjudicació amb la presentació del llibre de família.

4.4 No comparèixer en el lloc de treball sense causa justificada.
4.5 Falsejar la documentació aportada.
4.6 Haver estat separat dels servei d'acord amb els procediments prevists
en la normativa vigent.
5 Integració a les llistes

2.1.2 Embaràs a partir del tercer mes de gestació. Les professores interines que acreditin aquesta circumstància podran renunciar justificadament a l'oferta de l'Administració. La renúncia s'entendrà presentada per un curs sencer.
2.1.3 Incapacitat temporal per malaltia, acreditada amb un certificat mèdic
oficial.
2.1.4 Realització d'estudis o programes educatius d'investigació a l'estranger o participació en programes de cooperació internacional.
2.1.5 Força major o circumstàncies excepcionals, de les quals
l'Administració donarà compte als sindicats presents a la Junta de Personal
Docents no Universitari.
2.2 Els aspirants que al·leguin alguna de les causes justificades establertes en aquestes normes hauran d'acreditar-les documentalment i de forma
fefaent en el moment en què es produeix la renúncia i, en qualsevol cas, en el
termini de tres dies naturals comptadors des de la data en què se'ls ha ofert el
lloc de treball al qual renuncien.
2.3 Tots els aspirants que es trobin en algunes de les situacions esmentades, n'hauran de comunicar la fi en el termini de cinc dies hàbils comptadors a
partir de l'endemà de la data en què s'extingeix la situació al·legada.
3 Reserves de plaça
En el procés d'adjudicació de places presencial que es realitza anualment
abans de l'inici de curs escolar per cobrir les necessitats educatives del mateix,
l'aspirant podrà optar a una reserva de plaça en els següents supòsits:

5.1 El procés de regulació d'interinitats de data 1 de juliol de 2004 ha
donat lloc a diferents llistes ordenades segons l'annex II d'aquesta resolució: Cos
de Mestres, Cos de Professors de Secundària, cos de Professors Tècnics de
Formació Professional, Cos d'Escola Oficial d'Idiomes i Cos de Professors
d'Arts Plàstiques i Disseny.
5.2 Els aspirants d'aquesta convocatòria podran optar a formar part de les
llistes per alguna o algunes de les especialitats que ara es convoquen, sempre
que acreditin que posseeixen les titulacions i acreditacions exigides a l'annex I
de la Resolució de 4 de juny de 2004 (BOIB núm. 82 de 12.06.2004)
5.3 La puntuació de l'aspirant en cada llista és única; per tant
l'Administració aplicarà el barem de l'annex II de tal forma que la puntuació
sigui la mateixa per optar a totes les especialitats demanades. En el cas que un
aspirant opti a diferents especialitats en un mateix cos, fixarà quina és la seva
especialitat presentada com a requisit a l'efecte de efectuar la baremació.
5.4 Els aspirants que ja figuren com a admesos en les llistes per cossos
vigents en el curs 2004/2005 i puguin acreditar les titulacions adients, que volen
ampliar les especialitats a les quals opten se'ls s'aplicarà la baremació que ja
tenen en la llista del respectiu cos.
5.5 En aquest cas anterior la puntuació de la baremació podrà ser revisada i variar per complir el punt 5.3 sobre la unicitat de la puntuació.

3.1 L'aspirant que es trobi en situació de maternitat, adopció o acolliment
al començament del curs escolar, se li assignarà una vacant, si correspon, d'entre les ofertes, atenent al número d'ordre que té assignat a les llistes.

5.6 Els aspirants que ja figuren com a exclosos per causa 01 (no posseir
el requisit de coneixement de la llengua catalana) en les llistes definitives aprovades per Resolució del director general de Personal Docent de dia 10 d'agost
de 2004 i puguin esmenar la seva causa d'exclusió podran optar a les especialitats per les quals està acreditat. En aquest cas s'aplicarà la baremació que té l'aspirant, prèvia revisió si és adient per adaptar-se al punt 5.3.

3.2 L'aspirant que es trobi en la situació de 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 i 2.1.5

5.7 En data 15 de juny de 2005 l'administració haurà publicat les corres-

BOIB

18-11-2004

Num. 163

ponents llistes definitives i procedirà a integrar als aspirants en la corresponent
llista, en el lloc que pertoqui i podran ser cridats per a adjudicació de places
vacants o substitucions segons l'ordre de relació fixat.
5.8 En el cas que l'administració tengui necessitat d'adjudicar vacants o
substitucions en determinades especialitats abans del 15 de juny de 2005, podrà
publicar les corresponents llistes provisionals i definitives amb els aspirants a
les esmentades especialitats i integrar-los immediatament en les corresponents
llistes per cossos en el lloc que els pertoqui. En aquest cas excepcional, les llistes provisionals hauran de ser públiques com a mínim un termini de 5 dies
hàbils, abans de publicar les corresponents llistes definitives i procedir a integrar els aspirants en les llistes vigents dels cossos.
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específica.
Quan, en substitució del certificat d'aptitud pedagògica, s'al·legui experiència docent efectiva durant dos cursos acadèmics, s'acreditarà aquest fet mitjançant certificació expedida pel secretari amb el vistiplau del director del centre, si es tracta d'un centre públic, fent-hi constar el número de registre personal.
Si l'experiència docent que s'acredita correspon a un centre privat, l'esmentada
certificació haurà de ser expedida pel director del centre amb el vistiplau del
Departament d'Inspecció Educativa.
4. Fotocòpia compulsada del certificat acreditatiu del coneixement adequat de la llengua catalana, segons el que estableix el punt 4.7.1 del títol 1 d'aquesta Resolució.

6 Adjudicació de vacants i substitucions
Les places vacants i substitucions durant els cursos 2004-05, 2005-06,
2006-07 i 2007-08 i les substitucions seran assignades als integrants de cadascuna de les llistes, en les condicions següents:
6.1 A l'acte d'adjudicació administrativa, els aspirants convocats per cossos i ordre de relació, estaran obligats a acceptar qualsevol lloc de treball a jornada completa que l'Administració els ofereixi, sempre que siguin de durada
superior a dos mesos i no siguin vacants de mitja jornada o vacants itinerants.
6.2 En el cas de renunciar a la plaça oferta, l'interí que estigui obligat a
acceptar-la quedarà exclòs de la llista específica.
6.3 Els interins als quals l'Administració ofereixi vacants i substitucions
podran optar per illes de preferència, sempre que ho hagin especificat a la instància amb què han sol·licitat de participar en aquesta convocatòria.
7. Llista d'exclosos

5. Fotocòpia compulsada de la titulació idònia que capacita per a ocupar
llocs de treball de l'especialitat o les especialitats que sol·licita.
ANNEX II
BAREM DE VALORACIÓ DELS MÈRITS
Únicament seran valorats els mèrits assolits fins a la data de finalització
de presentació de sol·licituds de participació ; els serveis prestats es tancaran a
2 de juliol de 2.004, si pertoca.
La puntuació total del barem tindrà com a màxim 100 punts que es distribuiran de la manera següent:
a) Per experiència docent i no docent, fins a un màxim de 80 punts.
b) Per a la resta de mèrits, conjuntament fins a 20 punts.
Un mateix mèrit no podrà ser valorat en més d'un apartat o subapartat.
Tampoc no es valorarà en el cas que sigui un requisit.

La Direcció General de Personal Docent, en el cas excepcional que quedin places sense cobrir per manca d'aspirants que posseeixin els requisits exigits, per necessitats del servei, adjudicarà aquestes places vacants o substitucions segons el nivell de major coneixement de català que puguin acreditar els
aspirants exclosos.
En aquesta convocatòria específica, si hi ha exclosos, s'incorporaran
també en la llista d'exclosos vigent durant el curs 2004-2005 a la Conselleria.
ANNEX 1
DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DELS REQUISITS DE LES PERSONES QUE PARTICIPEN EN AQUESTA CONVOCATÒRIA
1. Fotocòpia del document nacional d'identitat (DNI) vigent. En el cas de
no ser espanyol, caldrà presentar fotocòpia del document acreditatiu de la
nacionalitat o, si hi manca, fotocòpia del passaport. Si n'és el cas, per als aspirants que s'acullin a l'estipulat en el paràgraf 2 de l'apartat 4.1 del títol 1 d'aquesta convocatòria, fotocòpia compulsada de les pàgines corresponents del llibre de família i certificació de l'empadronament dels membres de la unitat familiar.
2. Fotocòpia compulsada del títol exigit o certificació acadèmica original
o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d'haver realitzat tots els estudis
necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es
van acabar. En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis realitzats, s'haurà d'adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del
pagament corresponent dels drets d'expedició del títol.
Si la titulació ha estat obtinguda a l'estranger, caldrà adjuntar la corresponent homologació o bé la credencial de reconeixement de la titulació per a l'exercici de la professió de mestre o de professor d'educació secundària.
Exclusivament per als cossos de professors tècnics de formació professional i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny, als efectes de presentació
del títol requerit, en el cas d'acollir-se a l'equivalència a efectes de docència,
hauran de presentar, per tal de demostrar l'exercici professional, una fotocòpia
compulsada del contracte o contractes de treball corresponents, o una certificació, emesa pel cap de personal de l'empresa en què hagi prestat serveis, on s'especifiqui la durada i la tasca desenvolupada. En aquest cas s'haurà d'adjuntar
també còpia del butlletí de cotització a la Seguretat Social (TC2).
3. Exclusivament per al cos de professors d'ensenyament secundari, certificat d'aptitud pedagògica o equivalent, excepte per a les especialitats de tecnologia i de pedagogia i les diferents especialitats de la formació professional

El certificat d'aptitud pedagògica CAP o el seu equivalent exigit com a
requisit en cap cas no podrà ser valorat com a mèrit a les llistes de les especialitats del cos de secundària.
Els cursos de postgrau només seran valorats com a mèrit en el cas que la
universitat corresponent acrediti que no formen part del programa de doctorat.
2. Barem de valoració dels mèrits.
2.1 Experiència docent i no docent a l'administració educativa
Per anys sencers a la docència s'entenen set mesos i mig en un mateix curs
i dotze mesos, a l'Administració educativa.
2.1.1 Per cada curs complet impartint ensenyament corresponent al mateix
nivell educatiu i/o cos a centres públics: 6,5 punts.
2.1.2 Per cada mes complet, fracció d'any inferior al curs complet, impartint ensenyament corresponent al mateix nivell educatiu a centres públics: 0.52
punts.
2.1.3 Per cada curs complet impartint ensenyament corresponent a diferent nivell educatiu i/o cos a centres públics: 3,25 punts.
2.1.4 Per cada mes complet, fracció d'any inferior al curs complet, impartint ensenyament corresponent a diferent nivell educatiu i/o cos a centres
públics: 0.26 punts.
2.1.5 Per cada curs complet impartint ensenyament corresponent al mateix
nivell educatiu a centres privats: 3,25 punts.
2.1.6 Per cada mes complet, fracció d'any inferior al curs complet, impartint ensenyament corresponent al mateix nivell educatiu a centres privats: 0,26
punts.
2.1.7 Per cada curs complet impartint ensenyament corresponent a diferent nivell educatiu a centres privats: 1,625 punts.
2.1.8 Per cada mes complet, fracció d'any inferior al curs complet, impartint ensenyament corresponent a diferent nivell educatiu a centres privats: 0,13
punts.
2.1.9 Per cada any complet d'experiència no docent a l'administració edu-
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cativa: 1,625 punts.
2.1.10 Per cada mes complet d'experiència no docent a l'administració
educativa: 0,13 punts.
2.2 Formació acadèmica .
2.2.1 Expedient acadèmic en el títol al·legat per a l'ingrés al cos tal com
s'indica a continuació:
De 5,01 a 6 punts: 2,5 punts.
De 6,01 a 7,50 punts: 5 punts
De 7.50 a 10 punts: 7,5 punts.

18-11-2004

2.3.2.2 Per impartir, coordinar, cursos i activitats de formació i perfeccionament, convocats per administracions públiques amb plenes competències
educatives o per universitats, o bé per activitats incloses al Pla de formació permanent del professorat , d'una durada mínima de 8 hores.
2.3.2.3 Per formar part de grups de treball i seminaris permanents, convocats per administracions públiques amb plenes competències educatives, per
universitats, o inclosos al Pla de formació permanent del professorat i els efectuats o homologats, signats i segellats per la Conselleria competent en educació,
d'una durada mínima de 30 hores.
NOTES SOBRE LA VALORACIÓ DELS MÈRITS

2.2.2. Doctorat i premis extraordinaris.

1. Respecte de l'experiència docent i no docent a l'Administració educativa

2.2.2.1 Per posseir el títol de doctor, 3 punts.
( Es valorarà amb 3 punts més a l'apartat d'activitats de formació el conjunt de cursos de doctorat).
2.2.2.2 Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat: 2.5 punts.
2.2.2.3 Per haver obtingut premi extraordinari en la titulació al·legada per
a l'ingrés al cos: 2,5 punts.
2.2.3 Altres titulacions universitàries.
Es valoraran les titulacions universitàries de caràcter oficial en cas de no
haver
estat al·legades com a requisit per a l'ingrés al cos, com s'indica a continuació:

a) Les prestacions de servei només es podran valorar si el certificat que les
acredita porta la data concreta d'inici i de final de la prestació.
b) Únicament es consideraran vàlids els serveis prestats a l'Administració
educativa, és a dir, l'experiència docent exercida a la xarxa pública, concertada
o privada de centres docents dependents de les administracions públiques amb
competència plena en matèria d'educació.
c) L'experiència docent a centres concertats o privats no serà valorada si
el certificat que l'acredita no porta el vist-i-plau de la Inspecció Educativa.
d) Només es puntuarà l'experiència no docent feta a dependències de
l'Administració educativa.
2. Respecte de la formació acadèmica

2.2.3.1 Titulacions universitàries de primer cicle.
Per cada títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, o altres títols
declarats equivalents, i també pels estudis corresponents al primer cicle d'una
llicenciatura, arquitectura o enginyeria: 5 punts.
2.2.3.2 Titulacions universitàries de segon cicle.
Pels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura
i enginyeria, o altres títols declarats equivalents: 5 punts.

a) Les altres titulacions universitàries de primer o segon cicle no al·legades com a requisit per a ingrés en el cos es valoraran només en el cas que no
siguin requisit per impartir alguna de les especialitats elegides.
b) Les titulacions de cicle elemental i superior de català de les escoles
oficials d'idiomes no es poden valorar perquè formen part del requisit de coneixements de llengua catalana; el curs quart de català d'EOI es convalida per llengua catalana 2 del Pla de reciclatge; per tant, no es pot comptar com a mèrit.

2.2.4 Titulacions d'ensenyaments de règim especial.
Es valoraran les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d'idiomes i els conservatoris professionals
i superiors de música, com s'indica a continuació:

c) El títol de mestre de català, en el supòsit que no sigui requisit, es valorarà només si la persona interessada ha presentat el certificat de notes de l'ICE.

2.2.4.1 Titulacions de grau mitjà de música i dansa dels conservatoris professionals i superiors de música, sempre que no siguin de la mateixa especialitat a què opta l'aspirant 2,5 punts.

d) Les activitats de formació només es valoraran si estan acreditades per
entitats reconegudes o homologades expressament per l'Administració educativa per organitzar les activitats de formació permanent del professorat que certifiquen o per les universitats de l'Estat espanyol, sempre que consti en el certificat el nombre d'hores de durada de l'activitat.

2.2.4.2.1 Titulacions de cicle elemental de les escoles oficials d'idiomes,
excepte les corresponents al cicle elemental de català, sempre que no siguin de
la mateixa especialitat a que opta l'aspirant: 1 punt.
2.2.4.2.2 Titulacions de cicle superior de les escoles oficials d'idiomes,
sempre que no siguin de la mateixa especialitat a què opta l'aspirant o nivell de
català exigit per a l'ingrés: 1,5 punts.
2.3 Activitats de formació.
Es valoraran conjuntament, amb una única puntuació, les activitats acreditades per les administracions educatives competents. En particular, totes les
activitats de formació adaptades a l'ordre del conseller d'Educació i cultura, de
dia 2 de gener de 2002, per la qual es regula la planificació i el reconeixement
de la formació permanent del professorat no universitari, seran reconegudes a
nivell d'aquesta baremació exceptuant els articles 32, 33 i 34 de l'esmentada
Ordre, que ja es valoren en apartats anteriors.
2.3.1. Pel títol de mestre de català o equivalent 5 punts.
Sempre que no sigui un requisit d'accés.
2.3.2 Activitats de formació permanents.
Es valoraran totes les activitats següents amb 0.16 punts per cada 8 hores
2.3.2.1 Participar a cursos, seminaris, formació en centres, jornades, activitats de formació i perfeccionament, convocades per administracions públiques
amb plenes competències educatives o per universitats, o per activitats incloses
al Pla al de formació permanent del professorat, d'una durada mínima de 8
hores.

e) Les activitats de formació qualificades com a crèdits de lliure elecció
no es puntuaran per considerar que s'han fet servir com a crèdits per a l'obtenció d'un títol universitari.
f) Els cursos de postgrau només es puntuaran si s'acredita que no formen part dels cursos de doctorat.
g) El Doctorat s'ha valorat només en el cas de portar-ne el títol o el resguard d'haver abonat la taxa per expedir-lo.

—o—
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 20428
Resolució de la consellera d’Agricultura i Pesca de 15 de
novembre de 2004, per la qual s’aplica, en l’àmbit de les Illes
Balears, el Reial decret 1974/2004, d’1 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes als operadors del sector lacti per a l’adquisició
de determinats béns d’equip
El Reial decret 217/2004, de 6 de febrer, pel qual es regulen la identificació i el registre dels agents, establiments i contenidors que intervenen en el sector lacti i el registre dels moviments de la llet, estableix la posada en pràctica
d’una sèrie de mesures amb la finalitat de garantir la traçabilitat de la llet.

