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Si voleu fer ús d'aquesta possibilitat, haureu de consignar OBLIGATÒRIAMENT el codi de la localitat, que consta de nou caràcters, i figura als annexos I a,
I b, I c, I d, II, III i IV de la convocatòria, i, a continuació, el codi del tipus de plaça que sol·licitau.
Exemple: Si voleu sol·licitar les places de filosofia que hi ha a tots els centres de Palma i pel mateix ordre en què apareixen a l'annex corresponent, ho haureu de consignar així:
Codi localitat
0

7

Codi tipus de plaça
0

4

0
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0

1

2

0

0

1

Exemple: Si voleu sol·licitar en primer lloc les places de filosofia d'algun o d'alguns centres de Palma i, a continuació, voleu sol·licitar tots els altres centres
d'aquesta localitat:
Codi IES Ramon Llull
0

7

Codi tipus de plaça

0

0

3

8

7

0

C

Codi IES Joan Alcover
0

7

0

7
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1

Codi tipus de plaça
0

3

8

8

2

C

Codi localitat Palma
0

0

0

0

1

Codi tipus de plaça

0

4

0

0

0

1

2

0

0

1

9.- Perquè el dret preferent a la localitat tengui efectivitat, els sol·licitants estan obligats a consignar, al principi de la seva petició, TOTS ELS CODIS DELS
CENTRES de la localitat (o, si és el cas, consignar el codi de la localitat) i tipus de plaça a què s'aplica el dret esmentat. Si no es consigna la petició de la manera indicada a l'apartat anterior, l'administració incorporarà d'ofici la resta de centres de la localitat de referència.
10.- Perquè el dret preferent a centre tengui efectivitat, els participants estan obligats a consignar, al principi de la seva petició, el codi de centre i tipus de
plaça (o places) a què volen aplicar el dret esmentat.
PETICIÓ D'ILLES
Per emplenar només pels participants amb caràcter forçós.
11.- Només podran emplenar aquestes peticions els participants amb caràcter forçós (llevat d'aquells que exerceixen el dret preferent a una localitat). En el
cas que no obtenguin destinació en cap dels centres sol·licitats, seran destinats forçosament, sempre que hi hagi vacants, a l'illa o les illes consignades a l'apartat
corresponent de la sol·licitud.
CODI DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
CODI CCAA

CODI PROVÍNCIA

CODIS ILLES

04 Illes Balears

07 Illes Balears

071 Mallorca
072 Menorca
073 Eivissa
074 Formentera

PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
Amb la finalitat de fer menys dificultosa la tasca de les comissions de baremació, heu d'incloure en els dos sobres que us donarà l'Administració juntament
amb la instància, la documentació acreditativa dels mèrits i el full d'autobarem, separats de la manera següent:
Cossos d'ensenyament secundari
Sobre blanc: apartats 1.1, 1.2 , 2.2 i 2.3. Full d'al·legacions i d'autobarem de color blanc. Documentació acreditativa del coneixement de la llengua catalana
Sobre crema: apartats 1.3 , 1.4 i 2.1. Full d'al·legacions i d'autobarem color crema.
Cossos de catedràrics i professors de música i arts escèniques
Sobre Blanc: apartats 1.1,2.2 i 2.3. Full d'al.legacions i d'autobarem de color blanc.
Documentació acreditativa del coneixement de la llengua catalana.
Sobre crema: apartats 1.2, 1.3, 1.4 i 2.1. Full d'al.legacions i d'autobarem color crema.

—o—
Num. 18866
Ordre del conseller d'Educació i Cultura de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de 24 d'0ctubre de 2005, per la qual es convoca concurs
de trasllats per a la provisió de places vacants dels cossos d'inspectors al servei de l'administració educativa i d'inspectors d'educació a l'àmbit
territorial de les Illes Balears.
Es convoca concurs de trasllats per als funcionaris del cos d'inspectors d'educació i del cos d'inspectors al servei de l'administració educativa, d'acord amb
les següents:
BASES
PRIMERA.- Amb la finalitat de proveir les places vacants i d'acord amb les especificacions que es determinen en aquesta Ordre, es convoca concurs de trasllats a l'àmbit territorial de les Illes Balears per als funcionaris dels cossos de:
- Inspectors al servei de l'Administració Educativa
- Inspectors d'Educació.
Aquest concurs es regirà per les disposicions següents:
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La Llei Orgànica 10/2002, de 23 de desembre (LOCE), la Llei orgànica
1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu; la Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la participació, l'avaluació i el govern dels
centres docents; la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la
funció pública, modificada per la Llei 23/1988, de 28 de juliol; la Llei 22/1993,
de 29 de desembre; la Llei 42/1994, de 30 de desembre; la Llei 4/1995, de 23
de març; el Decret 315/1964, de 7 de febrer, modificat per la Llei 4/1990, de 29
de juny; el Reial decret 2193/1995, de 28 de desembre modificat pel Reial
decret 1573/1996 de 28 de juny; el Reial decret 2112/1998, de 2 d'octubre; el
Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l'exigència de coneixement de les llengües oficials al personal docent (BOIB núm. 114, de 29-092001); l'Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, de 25 de març
de 1996, per la qual s'estableix el Pla de Reciclatge i de Formació lingüística i
cultural i es determinen les titulacions que s'han de tenir per fer classes de i en
llengua catalana a les Illes Balears (BOCAIB núm. 43, de 6 d'abril ); l'Ordre del
conseller d'Educació i Cultura, de 17 de febrer de 2000, per la qual es fixen les
titulacions necessàries per a l'ensenyament de i en llengua catalana als centres
docents de les Illes Balears i es determinen les equivalències i revalidacions en
matèria de reciclatge de llengua catalana per al professorat no universitari
(BOIB núm. 23 de 22 de febrer de 2000) i la resta de normativa vigent que pugui
ser aplicada a aquesta convocatòria.
SEGONA.- PLACES CONVOCADES I PUBLICACIÓ D'AQUESTES
PLACES
Les places que es convoquen seran les que es defineixin i s'aprovin com a
vacants dels cossos esmentats, les quals es publicaran amb anterioritat a la resolució provisional d'aquest concurs de trasllats.
Aquestes places inclouran també les que es produeixin fins al 31 de desembre de 2005, aquelles que resultin de la resolució d'aquest concurs i les que
es generin a l'àmbit d'aquesta comunitat autònoma com a conseqüència de la
resolució dels concursos convocats per les altres administracions educatives.
TERCERA.- PARTICIPACIÓ VOLUNTÀRIA.
Podran participar voluntàriament en aquest concurs:
1. Funcionaris dependents de la Conselleria d'Educació i Cultura
1.1 Podran demanar voluntàriament les places ofertes en aquesta convocatòria, mitjançant instància adreçada a la Direcció General de Personal Docent
en els termes indicats a la base sisena, els funcionaris que es trobin en alguna de
les situacions que s'indiquen a continuació:
A. Els funcionaris que es trobin en la situació de servei actiu amb destinació definitiva en places de la Inspecció Educativa dependents d'aquesta
Conselleria, si, en acabar aquest curs escolar, han transcorregut, almenys, dos
anys des de la presa de possessió de la darrera destinació definitiva, d'acord amb
la disposició addicional quinzena de la Llei 30/1984, de 2 d'agost.
B. Els funcionaris que es trobin en situació de serveis especials obtinguda des de places de la Inspecció Educativa actualment dependents d'aquesta
Conselleria, si, en finalitzar aquest curs escolar, han transcorregut, almenys, dos
anys des de la presa de possessió de la darrera destinació definitiva, d'acord amb
la disposició addicional quinzena de la Llei 30/1984, de 2 d'agost.
C. Els funcionaris que es trobin en la situació d'excedència voluntària
obtinguda des de places de la inspecció educativa dependents actualment d'aquesta Conselleria.
Si es tracta dels supòsits d'excedència voluntària per interès particular o
per agrupació familiar, assenyalats als apartats c) i d) de l'article 29.3 de la Llei
30/1984, de 2 d'agost, només hi podran participar si, en acabar aquest curs escolar, han transcorregut dos anys d'ençà que varen passar a la situació esmentada.
D. Els funcionaris que es trobin en la situació de suspensió declarada des
de places de la Inspecció Educativa dependents actualment d'aquesta
Conselleria, sempre que, en acabar aquest curs escolar, hagi transcorregut el
temps de duració de la sanció disciplinària de suspensió.
Als efectes prevists en aquest apartat 1.1, es considera com a data d'acabament del curs escolar la del 31 d'agost de 2006.
1.2 Els participants que vulguin exercir un dret preferent per a l'obtenció
de destinació s'hauran d'atendre al que es determina a la base cinquena d'aquesta convocatòria.
2.- Funcionaris que depenen d'altres administracions educatives.
Podran sol·licitar places corresponents a aquesta convocatòria els funcionaris que depenen d'altres administracions educatives sempre que compleixin
els requisits i condicions que s'estableixen en aquesta Ordre. Aquests funcionaris han d'haver obtingut la primera destinació definitiva en l'àmbit de gestió de
l'Administració educativa des de la qual participen.
QUARTA.- PARTICIPACIÓ FORÇOSA.
1.- Funcionaris dependents d'aquesta Conselleria.
1.1 Estan obligats a sol·licitar les places anunciades en aquesta convocatòria, mitjançant instància adreçada a la Direcció General de Personal Docent en
els termes indicats a la base sisena, els funcionaris que es trobin en alguna de les
següents situacions:
A. Els funcionaris que, havent cessat en la situació d'excedència o de sus-
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pensió de funcions amb pèrdua de la destinació definitiva, tenen una destinació
provisional en l'àmbit d'aquesta comunitat amb anterioritat a la data de publicació d'aquesta convocatòria.
En el supòsit que no participin en aquest concurs o no hi sol·licitin un
nombre suficient de places vacants, l'Administració els destinarà lliurement a
places ubicades en aquesta comunitat.
En el cas que no se'ls adjudiqui destinació definitiva, quedaran en la situació de destinació provisional en aquesta comunitat.
B. Els funcionaris que es trobin en la situació d'excedència forçosa o suspensió de funcions amb pèrdua de la destinació definitiva i que, complerta la
sanció, no hagin obtingut el reingrés provisional, en el cas que hagin passat a les
situacions esmentades des d'una plaça actualment dependent d'aquesta
Conselleria.
Els funcionaris inclosos en el paràgraf anterior, en el supòsit que no participin en aquest concurs o si, havent-hi participat, no sol·licitin un nombre suficient de places i, en conseqüència, no obtenguin destinació definitiva, quedaran
en la situació d'excedència voluntària prevista a l'apartat c) de l'article 29.3 de
la Llei 30/1984, de 2 d'agost, segons els termes de la nova redacció donada per
la llei 13/1996 de 30 de desembre.
C. Els funcionaris que han perdut la seva destinació definitiva en compliment de sentència, resolució de recurs o per supressió expressa del lloc que ocupaven amb caràcter definitiu.
En el supòsit que, havent de participar, no concursin, seran destinats d'ofici, amb caràcter provisional, a places d'aquesta comunitat. Els qui, tot i complir amb l'obligació de concursar, no obtenguin destinació, seran adscrits provisionalment a l'illa on prestaven serveis en el moment de produir-se la causa que
va originar la pèrdua de la plaça.
D. Els funcionaris que, amb pèrdua de la plaça que ocupaven amb caràcter definitiu, passaren a prestar serveis en altres llocs de l'Administració tot mantenint la seva situació de servei actiu en el cos, sempre que hagin cessat i obtingut una destinació provisional a places dependents en l'actualitat d'aquesta
Conselleria.
Als inspectors inclosos en aquest apartat que no concursin o que, tot i ferho, no sol·licitin un nombre suficient de places vacants, se'ls adjudicarà lliurement destinació definitiva a places ubicades en aquesta comunitat autònoma.
En cas de no obtenir destinació definitiva, quedaran en situació de destinació provisional en aquesta comunitat o l'illa en què prestaren servei durant el
curs 2005-2006.
2. Funcionaris dependents d'altres administracions educatives.
Els funcionaris que depenen d'altres administracions educatives no estan
obligats a participar en aquesta convocatòria amb caràcter forçós, encara que ho
poden fer voluntàriament d'acord amb el que es disposa a la base tercera, apartat 2 d'aquesta Ordre.
CINQUENA.- DRET PREFERENT
Els funcionaris que s'acullin al dret preferent a la localitat previst a l'article 29.4 de la llei 30/1984, de 2 d'agost, en la nova redacció de la Llei 39/1999,
de 5 de novembre, per promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de
les persones treballadores (BOE núm. 266, de 6 de novembre), que es trobin en
el segon i tercer any del període d'excedència per atendre fills i vulguin reingressar al servei actiu o hagin obtingut una destinació amb caràcter provisional,
ho faran constar en la instància de participació, i hi indicaran la causa en què
fonamenten la seva petició. A continuació podran incloure també altres peticions
si volen concursar fora del dret preferent.
SISENA.- FORMA DE PARTICIPACIÓ
Es presentarà una única instància, segons model oficial, que es trobarà a
disposició dels interessats a les dependències de la Conselleria d'Educació i
Cultura, dirigida a la Direcció General de Personal Docent.
A la instància de participació, juntament amb la documentació acreditativa de posseir els coneixements de llengua catalana determinats a la base setzena, els concursants hi adjuntaran els documents següents:
A. Documentació justificativa per a la valoració dels mèrits als quals fa
referència el barem que es publica com a annex III d'aquesta convocatòria.
Només es valoraran els mèrits degudament justificats al·legats durant el
termini de presentació d'instàncies.
B. En tots els documents presentats s'haurà de fer constar el nom, els llinatges i el cos del concursant. En cas que els documents justificatius es presentin mitjançant fotocòpia dels originals, s'hauran de presentar amb una diligència
de compulsa. No s'admetrà cap fotocòpia que no tengui la diligència de compulsa.
L'Administració podrà requerir les persones interessades, en qualsevol
moment, perquè justifiquin aquells mèrits sobre els quals es plantegin dubtes o
reclamacions.
SETENA.- Les instàncies i la documentació a la qual fa referència la base
anterior podran presentar-se en els registres de la Conselleria d'Educació i
Cultura o en qualsevol de les dependències a les quals fa al·lusió l'article 38 de
la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú. En cas que el concursant opti per presentar la sol·licitud en
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una oficina de correus, ho farà en sobre obert, perquè el funcionari de correus la
pugui datar i segellar abans de ser certificada.
VUITENA.- El termini de presentació de sol·licituds i documents serà de
quinze dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB.
Acabat el termini de presentació de sol·licituds no s'admetrà cap instància
ni cap modificació de les peticions formulades, ni cap altra documentació referida als mèrits aportats, com tampoc renúncies a la participació, llevat del que
s'estableix a la base dotzena.
NOVENA.- Els concursants sol·licitaran les places per ordre de preferència i, consignaran els codis que es corresponguin amb els que figuren a l'annex
I d'aquesta Ordre.
En qualsevol cas, es consideraran sol·licitades pels concursants exactament la plaça o les places a les quals corresponguin els codis consignats en les
seves instàncies de participació. Així, doncs, s'anul·laran les peticions, els codis
de les quals resultin incomplets, inexistents o que no es corresponguin amb els
tipus de places que puguin sol·licitar els participants. Si totes les peticions s'anul·lassin per qualsevol de les circumstàncies anteriors, el concursant quedaria
exclòs de l'adjudicació de destinacions, sense perjudici dels supòsits d'assignació de destinació d'ofici prevists en aquesta convocatòria.
DESENA.- Per a la valoració dels mèrits prevists en els apartats 1.3 i 2.1
del barem de puntuacions de l'annex III d'aquesta Ordre, la Direcció General de
Personal Docent designarà una Comissió, que estarà formada pels membres
següents:
President: El cap del Departament de la Inspecció d'Educació.
Vocals: Quatre vocals elegits per sorteig d'entre els funcionaris del cos
d'inspectors al servei de l'Administració educativa o del cos d'inspectors d'educació, que no participin en aquest concurs.
Actuarà com a secretari, el vocal de menor antiguitat en el cos, llevat que
la comissió acordi designar-lo d'una altra manera.
Els membres de la comissió estaran subjectes a les causes d'abstenció i
recusació establertes als articles 28 i 29 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
L'assignació de la puntuació que correspon als concursants, per la resta
d'apartats del barem de mèrits, serà duta a terme per la Direcció General de
Personal Docent.

ONZENA.- Una vegada rebudes les actes de la Comissió amb les puntuacions assignades als concursants i aprovades les vacants provisionals, es farà
l'adjudicació provisional de les destinacions que els puguin correspondre, d'acord amb les peticions dels participants i amb les puntuacions obtingudes,
segons el barem que es disposa en aquesta Ordre.
Sense perjudici del que disposa, respecte al dret preferent, la base cinquena d'aquesta convocatòria, en cas que es produeixin empats en el total de les
puntuacions, aquests es resoldran d'acord amb el que s'estableix a l'apartat cinquè de l'Ordre ECI/3182/2004, d'1 d'octubre (BOE núm. 241 de 06-10-2004)

DOTZENA.- L'adjudicació provisional de les destinacions a les quals
al·ludeix la base anterior es farà pública a les dependències de la Conselleria
d'Educació i Cultura.
Els concursants podran presentar reclamacions a les resolucions provisionals en el termini de cinc dies hàbils a partir de la data en què hagin estat exposades.
Així mateix, durant aquest termini podran presentar renúncia total a la
participació en el concurs, i s'entendrà que aquesta afecta totes les peticions consignades a la seva instància de participació. A aquests efectes, es fa constar que
el fet de no haver obtingut destinació a la resolució provisional no pressuposa
que no se'n pugui obtenir a la resolució definitiva.
Les reclamacions o renúncies es presentaran segons el procediment establert a la base setena.

TRETZENA.- Resoltes les reclamacions i renúncies a les quals es refereix
la base anterior, es dictarà l'Ordre per la qual s'aprovaran les resolucions definitives d'aquest concurs de trasllats. L'esmentada Ordre es publicarà al BOIB i s'hi
anunciaran les dates i els llocs d'exposició de les llistes amb els resultats del
concurs i es declararan desestimades les reclamacions que no hi estiguin recollides. Les places adjudicades en l'esmentada resolució són irrenunciables i els
participants s'hauran d'incorporar a les places obtingudes.
Encara que es concorri a places de diferents òrgans convocants, sols es
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podrà obtenir una única destinació.
La presa de possessió a les noves destinacions que s'obtenguin, d'acord
amb el que es disposa en aquesta Ordre, tendrà lloc l'1 de setembre de 2006.
CATORZENA.- Els funcionaris que, mitjançant la convocatòria realitzada a l'empara d'aquesta Ordre, obtenguin destinació definitiva en un àmbit de
gestió diferent al del seu lloc d'origen, percebran les retribucions que els pertoquen d'acord amb les normes retributives corresponents a l'àmbit en què l'obtenguin i exerciran les funcions d'inspecció de conformitat amb les normes d'organització i funcionament establertes per l'administració educativa en la qual
obtenguin destinació.
QUINZENA.- Els funcionaris excedents que reingressin al servei actiu
com a conseqüència del concurs presentaran davant la Direcció General de
Personal Docent declaració jurada o promesa de no trobar-se separat de cap cos
o escala de l'Administració de l'Estat, de les comunitats autònomes o de la local,
en virtut d'expedient disciplinari, ni de trobar-se inhabilitat per a l'exercici de
funcions públiques.
SETZENA.- ACREDITACIÓ DEL CONEIXEMENT DE LA LLENGUA
CATALANA
Per accedir a places de la Inspecció Educativa d'aquesta Comunitat, a més
dels requisits especificats en aquestes bases, els concursants hauran d'acreditar
que estan en possessió de les titulacions establertes a l'Ordre de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esports, de 25 de març de 1996, per la qual s'estableix el
Pla de Reciclatge i de Formació lingüística i cultural i es determinen les titulacions que s'han de tenir per fer classes de i en llengua catalana a les Illes Balears
(BOCAIB núm. 43, de 6 d'abril), a l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura, de
17 de febrer de 2000, per la qual es fixen les titulacions necessàries per a l'ensenyament de i en llengua catalana als centres docents de les Illes Balears i es
determinen les equivalències i revalidacions en matèria de reciclatge de llengua
catalana per al professorat no universitari (BOIB núm. 23 de 22 de febrer de
2000) i al Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l'exigència de
coneixement de les llengües oficials al personal docent (BOIB núm. 114, de 2909-2001). Aquesta acreditació es farà mitjançant fotocòpia compulsada del certificat, diploma o document que correspongui.

DESSETENA.- Contra aquesta Ordre, es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la seva publicació, de conformitat amb el que preveu 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 seva publicació, 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 seva
redacció fixada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Palma, 24 d'octubre de 2005
El conseller d'Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual
ANNEX I
CODIS DE LES SEUS TERRITORIALS DE LA INSPECCIÓ EDUCATIVA DE LES ILLES BALEARS
SEU

CODI

Inspecció Educativa d'Eivissa i Formentera

07506031C

Inspecció Educativa de Mallorca

07506021C

Inspecció Educativa de Menorca

07506041C
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INSTRUCCIONS PER EMPLENAR LA SOL·LICITUD DE CONCURS DE TRASLLATS DELS COSSOS D'INSPECTORS AL SERVEI DE
L'ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA I INSPECTORS D'EDUCACIÓ.
1. En benefici propi, posau el màxim interès per emplenar totalment i correctament la instància de participació.
2. Emplenau la sol·licitud amb caràcters d'impremta tot respectant els encasellaments en els camps que n'hi hagi.
3. Presentau una ÚNICA INSTÀNCIA encara que concurseu a diferents places. En cas de presentar més d'una sol·licitud, únicament es trametrà la darrera
presentada dins del termini establert.
4. Ajustau a la dreta les dades numèriques del DNI i indicau únicament els nombres que el formen.
Exemple: el DNI núm. 2.188.933 D s'escriurà d'aquesta manera:
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5. A l'apartat 1: plaça de destinació definitiva en el curs 2004/2005 i 2005-2006, aquells concursants que es trobin en comissió de serveis hauran de consignar la plaça on tenen la seva destinació definitiva.
6. D'acord amb el que s'estableix, respecte al criteri darrer de desempat, a la base onzena de l'Ordre de convocatòria, els concursants hauran de consignar en
els apartats recollits a aquest efecte i que figuren a l'encapçalament de la petició de places, l'any en què superaren l'oposició o varen ser adscrits a la funció inspectora, i també la puntuació que hi obtingueren.
ATENCIÓ: L'ordre de prioritat de les peticions vendrà determinat per l'ordre en que les hàgiu consignat a la instància.
7. Forma de fer la petició de places.
El codi de cada seu territorial consta de nou caràcters, el darrer d'aquests és la lletra 'C' i haurà de correspondre EXACTAMENT a un codi dels publicats com
a Annex I a l'Ordre de convocatòria.
Exemple: Si sol·licitau les places vacants que hi pugui haver a la seu de la Inspecció Educativa de Mallorca, ho consignareu així:
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8. Perquè el dret preferent a la localitat tengui efectivitat, els sol·licitants estan obligats a consignar, al començament de la seva petició, el codi de la seu territorial a la qual s'aplica l'esmentat dret. Si no es consigna la petició de la manera indicada a l'apartat anterior, el dret preferent no es tendrà en compte.
ANNEX III
BAREM DE PRIORITATS PER AL COS D'INSPECTORS AL SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA I PER AL COS D' INSPECTORS
D'EDUCACIÓ.
1.1 ANTIGUITAT (veure disposició complementària primera)
1.1.1. Por cada any de serveis efectius prestats en situació de servei actiu com a funcionari de carrera en el Cos d'Inspectors al Servei de l'Administració
Educativa o en el Cos d'Inspectors d'Educació. 2,000 punts
Les fraccions d'any ese computaran a raó de 0,160 per mes complet.
A efectes de determinar l'antiguitat en el Cos d'Inspectors al Servei de l'Administració Educativa i en el cos d'Inspectors d'Educació, es reconeixeran respectivament, els serveis efectius prestats com a funcionaris de carrera en els cossos d'inspectors de procedència i els prestats des de la data d'accés com a docents a
la funció inspectora, de conformitat amb la disposició addicional quinzena de la Llei 30/1984, 2 d'agost de mesures per a la reforma de la funció pública.
Documents justificatius: Títol administratiu amb diligències de les distintes possessions i cessaments que hagi tingut des del nomenament com a funcionari
de carrera del Cos des d'on es concursa i, en el seu cas, dels serveis prestats en la funció inspectora, de conformitat amb la disposició addicional quinzena de la
Llei 30/1984.
1.1.2 Per cada any de serveis efectius prestats en situació de servei actiu com funcionari de carrera en altres cossos o escales docents a què es refereix la
LOGSE, 1,000 punt.
Les fraccions d'any es computaran a raó de 0,083 punts per mes complet.
Documents justificatius: Títol administratiu amb diligències de les distintes possessions i cessaments que hagi tingut des del nomenament com a funcionari
de carrera des del Cos des d'on es concursa i, en el seu cas, dels serveis prestats en la funció inspectora, de conformitat amb la disposició addicional quinzena de
la Llei 30/1984.
1.1.3. Per cada any de permanència ininterrompuda com a funcionari amb destinació definitiva en la mateixa plantilla provincial o, en el seu cas, en les unitats territorials en què està organitzada la Inspecció Educativa.
Pel primer i segon any: 2,000 punts per any
Pel tercer any 3,000 punts
Pel quart i cinquè any : 4,000 punts per any
Pel sisè i següents anys: 5,000 punts
Als funcionaris obligats a concursar per haver perdut el seu destinació definitiva en compliment de sentència o resolució de recurs, per venir de la situació
d'excedència forçosa o, en el seu cas, per supressió expressa amb caràcter definitiu de la seva plaça, la puntuació per aquest apartat serà la corresponent a la plaça
que perderen, a la que s'acumularan els serveis amb destinació provisional que haguessin prestat anteriorment.
Igualment, els mateixos criteris seran d'aplicació als funcionaris que participen des de la destinació adjudicada en compliment de sanció disciplinària de trasllat o canvi de residència.
Documents justificatius: Títol administratiu amb diligència de possessió o, en el seu cas, del corresponent document d'inscripció en els registres de personal.
1.1.4 Els funcionaris de carrera en expectativa de destinació i els que han participat per primera vegada amb caràcter voluntari optin en la seva sol.licitud per
la puntuació corresponent a aquest apartat en substitució de la corresponent a l'apartat 1.1.3.
- Por cada any de servei: 1,000 punt
Documents justificatius: Títol administratiu amb diligències de les distintes possessions i cessaments que hagi tingut des del nomenament com a funcionari
de carrera o, en el seu cas, dels corresponents documents d'inscripció en els registres de personal,
1.2 MÈRITS ACADÈMICS. Màxim 10,000 punts
1.2.1 Doctorat i premis extraordinaris:
Per haver obtingut el títol de Doctor en la titulació al.legada per a l'ingrés en el Cos des del que es concursa, o per haver accedit en el seu dia a llocs d'Inspecció
Educativa, 5,000 punts.
Documents justificatius: Títol exigit per a l'ingrés en el Cos o de l'exigit en el seu moment per a l'adscripció a la funció inspectora, o bé certificació de l'abonament dels drets d'expedició, d'acord amb el previst a l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (Butlletí Oficial de l'Estat de 13).
Per premi extraordinari en el Doctorat de la titulació al.legada per a l'ingrés en el Cos des del qual es concursa, o per a l'accés en el seu dia a llocs d'Inspecció
Educativa 1,000 punt.
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Documents justificatius: Document justificatiu corresponent.
Per premi extraordinari en la titulació al.legada per a l'ingrés en el Cos des
del qual es concursa o per a l'accés en el seu dia a llocs d'Inspecció Educativa.:
0,500 punts.
Documents justificatius: Document justificatiu corresponent.
Pel títol de Doctor en altres llicenciatures: 3,000 punts.
Documents justificatius: Document justificatiucorresponent.
Per premi extraordinari en altre Doctorat: 0,500 punts.
Documents justificatius: Document justificatiu corresponent
Per premi extraordinari en altra llicenciatura: 0,250 punts.
Documents justificatius: Document justificatiu corresponent
1.2.2. Altres titulacions universitàries:
La possessió de titulacions universitàries de caràcter oficial, en el cas que
no haguessin estat les al.legades com a requisit per a l'ingrés en el Cos des del
qual es participa, es valoraran de la forma següent:
-Per cada Llicenciatura, Enginyeria , Arquitectura o títols declarats, a tots
els efectes, legalment equivalents : 3,000 punts.
- Per cada Diplomatura, Enginyeria Tècnica, Arquitectura Tècnica o Títols
declarats a tots els efectes legalment equivalents i pels estudis corresponents al
primer cicle d'una Llicenciatura, Arquitectura o Enginyeria: 3,000 punts
No seran baremables aquells estudis utilitzats per obtenir el títol exigit
per a l'ingrés o algun del títols baremats a l'apartat anterior
Documents justificatius: Títol al.legat per a l'ingrés en el Cos i altres que
presenti com a mèrits o, en el seu cas, els certificats de l'abonament dels drets
d'expedició, d'acord amb el previst en l'Ordre de 8 de Juliol de 1988 (Butlletí
Oficial de l'Estat del 13).
1.2.3. Titulacions d'ensenyances de règim especial.
Les titulacions de les ensenyances de règim especial atorgades per les
Escoles Oficials d'Idiomes i Conservatoris de Música i Dansa es valoraran de la
forma següent:
- Música i Dansa: grau mitjà. 1,000 punt
- Escoles Oficials d'Idiomes, excepte els cicles elemental i superior de
català, atès que formen part de la titulació del Pla de reciclatge que s'egigeix
com a requisit:
Cicle Elemental. 1,000 punt. Cicle superior 1,000 punt.
La possessió del Certificat d' Aptitud de l'Escola Oficial d'Idiomes inclou
els dos cicles.
Únicament es tindran en compte per ser valorats els títols amb validesa
oficial a l'Estat espanyol.
Documents justificatius: Títol al.legat per a l'ingrés en el Cos i altres que
presenti com a mèrits o, en el seu cas, certificació acreditativa d'haver desenvolupat els estudis adients per a la seva obtenció.
1.3. FORMACIÓ I PERFECCIONAMIENT MÀXIM 5,000 PUNTS
1.3.1. Per cursos superats relacionats amb la funció docent i inspectora,
organitzats pel Ministeri d'Educació i Ciència, per les Administracions educatives de les comunitats autònomes, per institucions sense ànim de lucre que hagin
estat homologats o reconeguts per les Administracions esmentades, així com els
organitzats per les universitats. Fins a 4,000 punts.
Se puntuaran 0,10 punts per cada 10 hores de cursos superats i acreditats.
A aquests efectes, es sumaran les hores de tots els cursos, i no es puntuarà la
resta del nombre d'hores inferior a 10. Quan els cursos vénen expressats en crèdits s'entendrà que cada crèdit són 10 hores.
Documents justificatius: Certificat dels cursos on consti de forma clara el
nombre d'hores de duració del curs. En el cas dels organitzats per les institucions
sense ànim de lucre, haurà d'acreditar-se de forma expressa el reconeixement i
homologació.
1.3.2. Per participar en la direcció o execució de programes educatius o
docència de cursos de perfeccionament convocats i/o autoritzats pel Ministeri
d'Educació i Ciència i per les Administracions educatives de les comunitats
autònomes. Fins a 1,000 punt.
Documents justificatius: Certificat o informe de la Direcció General
corresponent, o de la Direcció Provincial respectiva.
II. ALTRES MÈRITS. MÀXIM 20,000 PUNTS
2.1. PUBLICACIONS. MÀXIM 5,000 PUNTS
Per publicacions de caràcter didàctic o científic directament relacionats
amb l'ensenyança.
Documents justificatius: Els exemplars corresponents. En el cas de publicacions que només es donen en format electrònic, es presentarà un informe oficial en el qual l'organisme emissor certificarà que la publicació apareix en la
base de dades bibliogràfica. En aquest document s'indicarà la base de dades, el
títol de la publicació, els autors, la revista, el volum, l'any i la pàgina inicial i
final.
Aquelles publicacions que, estant obligades a consignar l'ISBN en virtut
del que disposa el Decret 2984/72, de 2 de novembre, no el tenguin, no seran
valorades.
2.2.VALORACIÓ PER TREBALL REALITZAT: MÀXIM 10,000
PUNTS (veure disposició complementària quarta).
2.2.1. Per cada any de servei en llocs de subdirector general de la
Inspecció d'Educació, inspector general o inspector en cap de la Inspecció
Central d'Educació Bàsica, de Batxillerat o Ensenyança Mitjana de l'Estat, coordinador ceneral de formació professional, o en llocs equivalents dependents de
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les Administracions educatives convocadores. 1,500 punts.
Les fraccions d'any es computaran a raó de 0,125 punts per mes complet.
Documents justificatius: Acord de nomenament amb diligència de possessió i cessament, i en el seu cas, certificació acreditativa que continua en el
càrrec.
2.2.2. Per cada any de servei en llocs d'inspector central, inspector central
d'Educació Bàsica, Batxillerat o Ensenyança Mitjana de l'Estat o coordinador
central de formació professional, secretari o administrador de la Inspecció
Central, inspector de la Subdirecció General de la Inspecció d'Educació o en
llocs equivalents dependents de les Administracions educatives convocadores.
1,000 punt.
Les fraccions d'any es computaran a raó de 0,083 punts per mes complet.
Documents justificatius: Acord de nomenament, amb diligència de possessió i cessament, i en el seu cas certificació de que continua en el càrrec.
2.2.3. Per cada any de servei en llocs d'Inspector en Cap provincial
d'Educació Bàsica o Inspector en Cap de Districte de Batxillerat o Ensenyança
Mitjana de l'Estat o Coordinador en Cap Provincial de Formació Professional, o
Cap de Servei provincial d'Inspecció Tècnica d'Educació, Cap de Divisió, o en
llocs equivalents dependents de les administracions educatives convocadores.
0,750 punts.
Les fraccions d'any es computaran a raó de 0,062 punts per mes complet.
Documents justificatius: : Acord de nomenament, amb diligència de possessió i cessament, i en el seu cas certificació acreditativa de continuar en el
càrrec.
2.2.4. Per cada any com inspector en cap de Districte, cap adjunt, coordinador d'equips sectorials, Coordinació de demarcació, o en llocs equivalents
dependents de les Administracions educatives convocadores. 0,500 punts.
Les fraccions d'any es computaran a raó de 0,041 punts per mes complet
Documents justificatius: Acord de nomenament, amb diligència de possessió i cessament, i en el seu cas certificació acreditativa de continuaren el
càrrec.
2.2.5. Per cada any de serveis en llocs de l'Administració educativa de
nivell de complement de destinació igual o superior a l'assignat al Cos pel qual
participa, sempre que aquests siguin distints dels esmentats en els apartats 2.2.1
al 2.2.4. d'aquest Annex. 0,750 punts.
Les fraccions d'any es computaran a raó de 0,062 punts per mes complet.
Documents justificatius: Document justificatiu del nomenament amb diligència de possessió i cessament, i en el seu cas certificació acreditativa de continuar en el càrrec
2.3. Per tenir adquirida la condició de catedràtic en algun dels cossos
docents. 3,000 punts.
Documents justificatius: Títol administratiu o, en el seu cas, el Butlletí o
Diari oficial en que s'ha publicat el nomenament.
DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES
PRIMERA. - Valoració de la antiguitat
A l'efecte de l'apartat 1.1. del barem, es computarà el present curs acadèmic com a curs complet. Els serveis esmentats a l'apartat 1.1.2. no es tindran en
compte en els anys que són simultanis amb els serveis dels apartats 1.1.1, 1.1.3,
o 1.1.4.
A l'efecte del previst en els apartats 1.1.1. i 1.1.3, seran computats els serveis prestats en la situació de serveis especials, expressament declarats així en
els apartats prevists de l'article 29.2 de la Llei 30/1984, de 2 d'agost, així com
les situacions d'idèntica naturalesa establerta per disposicions anteriors a la Llei
30/1984, de 2 d'agost. Igualment seran computats a aquests efectes el primer
any d'excedència per cura de familiars declarada d'acord amb la Llei 39/1999 de
5 de novembre.
SEGONA.- Funcionaris de carrera que participen per primera vegada amb
caràcter voluntari.
Aquests funcionaris podran optar, indicant-ho en la instància de participació, per la puntuació corresponent a l'apartat 1.1.3 o per l'apartat 1.1.4 d'aquest
barem. En el cas de fer servir l'opció per l'apartat 1.1.4. es puntuaran per aquest
apartat, a més dels anys de servei prestats com a funcionari de carrera en expectativa de destinació, els que haguessin prestat en el lloc des del qual participen
amb destinació definitiva. En el cas de no manifestar cap opció en la instància
de participació s'entendrà que opten per la corresponent a l'apartat 1.1.3.
TERCERA. Els efectes prevists en el subapartat 2.2.5. no seran tinguts en
compte quan siguin simultanis a qualsevol altre subapartat de l'apartat 2.2.
QUARTA.- Valoració del treball desenvolupat.
Solament es valorarà la tasca com a funcionari de carrera.
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