BOIB

03-11-2007

Num. 164

31

tada, i ha de coincidir EXACTAMENT amb el codi o codis del tipus de plaça que es publiquen als annexos de la convocatòria.
Per accedir a places bilingües, haureu de marcar una creu a la casella corresponent a ‘vernacle’.
B) Forma de realitzar la petició de tots els centres d’una mateixa localitat.
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

Codi tipus de plaça

7

0

4

0

0

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

0

0

Codi tipus de plaça
3

8

7

0

C

Codi IES Joan Alcover
0

7

0

0

7

0

1

Codi tipus de plaça
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 D’ILLES
Codi illes
071
072
073
074

Mallorca
Menorca
Eivissa
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 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. 20335
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de 23 d’octubre de 2007, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats i dels processos previs per als funcionaris docents del cos de mestres en l’àmbit territorial de les Illes
Balears
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), en la seva disposició addicional sisena, apartat 1, determina que, entre d’altres coses, és base del
règim estatutari dels funcionaris públics docents la provisió de llocs mitjançant concurs de trasllats d’àmbit estatal.
El punt 3 d’aquesta mateixa disposició estableix l’obligació per a les administracions educatives de convocar periòdicament concursos de trasllats d’àmbit
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estatal, a l’efecte de proveir les places vacants que determinin en els centres
docents dependents d’aquestes administracions, també per a garantir la possible
concurrència de funcionaris del seu àmbit de gestió a places d’altres administracions educatives i, si n’és el cas i és procedent, l’adjudicació de les places que
es generin com a resultat de la resolució del mateix concurs.
El punt 4 de la mateixa Llei especifica que, durant els cursos en els quals
no se celebrin concursos d’àmbit estatal, les diferents administracions podran
organitzar procediments de provisió referits a l’àmbit territorial la gestió del
qual els correspongui i destinats a la cobertura de les seves places, tot això sense
perjudici que en qualsevol moment puguin realitzar processos de redistribució o
de recol·locació dels seus efectius.
Per altra banda, la disposició transitòria tercera de la Llei susdita determina que, fins que no es despleguin les normes relatives als cossos de funcionaris
docents creats per aquesta Llei, la mobilitat dels funcionaris dels cossos esmentats s’ajustarà a la normativa vigent en la data d’entrada en vigor de la referida
Llei; igualment, la disposició transitòria onzena estableix que, en les matèries
per a la regulació de les quals la Llei citada remet a disposicions reglamentàries
ulteriors, i fins que aquestes no es dictin, seran d’aplicació, si escau, les normes
d’aquest rang fins ara vigents.
Atès que no s’han dictat encara les disposicions reglamentàries ulteriors,
en matèria de provisió de llocs, relatives als cossos de funcionaris docents creats per la Llei susdita, resulta d’aplicació el Reial decret 2112/1998, de 2 d’octubre, pel qual es regulen els concursos de trasllats d’àmbit estatal per a la provisió de places corresponents als cossos docents.
Atès que en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es varen realitzar
concursos de trasllats d’àmbit estatal durant el curs passat, 2006-07, i atesa l’existència de places vacants, aquesta Conselleria considera pertinent, amb la
finalitat d’assegurar la provisió en les millors condicions per a la qualitat del sistema educatiu, convocar un concurs d’àmbit territorial per a la provisió de places vacants de les plantilles orgàniques corresponents als funcionaris del cos de
mestres.
Així, en aplicació del que s’ha exposat, en aquesta convocatòria es proveiran les places vacants que en el seu moment determinarà aquesta Conselleria,
de les especialitats indicades a l’article 8 del RD 895/1989, de 14 de juliol (BOE
de 20 de juliol de 1989), modificat pel RD 1664/1991, de 8 de novembre (BOE
de 22 de novembre de 1991), i a l’Ordre de 19 d’abril de 1990 (BOE de 4 de
maig de 1990), per la qual es creen les places d’educació musical; es proveiran
també les places itinerants de centres públics previstes a l’article quart de l’esmentat Decret.
Així mateix, en aquesta convocatòria s’oferiran les places vacants dels
centres d’educació de persones adultes i les dels dos primers cursos d’educació
secundària obligatòria.
Igualment, a l’empara de la disposició addicional desena del RD
2112/1998, de 2 d’octubre, els mestres que encara ocupin llocs de feina per als
quals no estiguin habilitats podran exercir el dret preferent a obtenir destinació
a la mateixa zona a què pertanyi el centre en el qual estan com a definitius i, amb
aquesta finalitat, la convocatòria de dret preferent inclourà les previsions
corresponents.
Independentment de tot el que s’ha exposat i, d’acord amb la disposició
addicional desena del RD 2112/1998, de 2 d’octubre, els mestres que ocupin un
lloc per al qual no estiguin habilitats han de participar, amb caràcter forçós, en
la convocatòria de readscripció a centre, per a la qual cosa han de sol·licitar
l’adscripció a un altre lloc del mateix centre, d’acord amb la disposició final
segona bis del RD 895/1989, de 14 de juliol, modificada pel RD 1664/1991, de
8 de novembre.
Per tot això, a proposta de la Direcció General de Personal Docent, dict la
següent
Resolució
Primer. Anunciar les següents modalitats del concurs de trasllats i dels
processos previs de funcionaris docents del cos de mestres:
A. Modalitat de dret preferent de les mestres víctimes de la violència de
gènere.
B. Modalitat de readscripció a centre.
C. Modalitat de dret preferent a localitat.
D. Modalitat per als funcionaris que participen en el concurs de trasllats
sense exercir cap dret preferent.
En aquesta convocatòria es proveiran els llocs als quals fa referència l’article 8 del RD 895/1989, de 14 de juliol, i l’Ordre de dia 19 d’abril de 1990
(BOE de 4 de maig de 1990), inclosos aquells de caràcter singular amb règim
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d’itinerància, els d’atenció a la diversitat, els dels dos primers cursos d’educació secundària obligatòria, els d’educació de persones adultes i els de PT i AL
en els departaments d’orientació dels IES.
Segon. Informar que aquesta convocatòria es regirà per les bases que
s’especifiquen en aquesta Resolució.
Tercer. Donar facultat al director general de Personal Docent perquè desenvolupi, interpreti, executi i prengui les mesures necessàries per dur a terme tot
allò que estableix la present Resolució.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos
comptadors a partir de la seva publicació en el BOIB, de conformitat amb l’article 8.2 i 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 la consellera d’Educació i Cultura en el termini d’un
mes comptador des del dia següent al de la seva publicació en el BOIB, 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 donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Palma, 23 d’octubre de 2007
La consellera d’Educació i Cultura
Bárbara Galmés Chicón
BASES
REQUISITS ESPECÍFICS PER OCUPAR DETERMINATS LLOCS DE
FEINA
0.1 Per obtenir destinació definitiva en l’àmbit d’aquesta Comunitat
Autònoma, a més dels requisits que per a cada lloc s’especifiquen a les bases
d’aquesta convocatòria, els concursants han 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, que estableix el Pla de reciclatge i de formació
lingüística i cultural, i determina les titulacions que s’han de tenir per impartir
classes de i en llengua catalana a les Illes Balears (BOCAIB núm. 43, de 6 de
abril); a l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 17 de febrer de 2000, que
determina les titulacions necessàries per a l’ensenyament de i en llengua catalana als centres docents de les Illes Balears i en la qual 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 del coneixement de
les llengües oficials al personal docent (BOIB núm. 114, de 29 de setembre de
2001).
Cal tenir present que, d’acord amb la normativa esmentada, el certificat de
capacitació per a l’ensenyament en llengua catalana a l’educació secundària no
és suficient per accedir a places de centres de primària. Per tant, si l’interessat
acredita estar en possessió del certificat de capacitació per a l’ensenyament en
llengua catalana a l’educació secundària, només podrà consignar en la seva instància places dels dos primers cursos d’ESO.
0.2. A més del requisit anterior i dels ressenyats en cada una de les diferents modalitats de provisió de les places, per poder sol·licitar llocs de:
Pedagogia terapèutica
Audició i llenguatge
Educació infantil
Llengua estrangera: anglès
Llengua estrangera: francès
Filologia: llengua castellana
Filologia: llengua catalana
Matemàtiques i ciències de la natura
Ciències socials
Educació física
Música
Els concursants han d’acreditar, mitjançant una fotocòpia de la certificació d’habilitació, que estan en possessió d’algun dels requisits específics per a
l’exercici del càrrec que exigeix l’article 17 del RD 895/1989, modificat pel RD
1664/1991, de 8 de novembre, i el número segon de l’Ordre de 19 d’abril de
1990 (BOE de 4 de maig) per la qual es crea la plaça d’educació musical.
0.3. De conformitat amb la disposició addicional novena del RD
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2112/1998, de 2 d’octubre (BOE de 6 d’octubre), també es consideraran habilitats per ocupar els llocs esmentats en la base anterior, els mestres que hagin accedit
al cos de professors d’ensenyament secundari, segons les equivalències següents:
ESPECIALITAT D’ACCÉS AL COS
DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT
SECUNDARI

ÀREA PER A LA QUAL ESTÀ HABILITAT

- Anglès
- Francès
- Llengua castellana i literatura
- Matemàtiques/biologia i geologia
- Geografia i història
- Educació física
- Música
- Llengua catalana i literatura

- Llengua estrangera: anglès
- Llengua estrangera: francès
- Filologia: llengua castellana
- Matemàtiques i ciències naturals
- Ciències Socials
- Educació física
- Música
- Filologia: llengua catalana

Les persones interessades han d’acreditar la corresponent especialitat d’accés per mitjà d’una fotocòpia del nomenament com a funcionari de carrera del cos
de professors d’ensenyament secundari.
0.4. Els funcionaris del cos de mestres de les especialitats de PT i AL poden sol·licitar les places de PT i AL dels departaments d’orientació dels IES.
Els funcionaris del cos de mestres adscrits amb caràcter definitiu als dos primers cursos de l’ESO, d’acord amb la disposició transitòria primera de la LOE,
poden sol·licitar aquestes places dels dos primers cursos d’educació secundària, sempre que acreditin l’habilitació corresponent d’acord amb les equivalències
següents:
MESTRES AMB CERTICACIÓ
D’HABILITACIÓ EN

ÀREES DELS DOS PRIMERS CURSOS:
D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
OBLIGATÒRIA PER A LES
QUALS QUEDA HABILITAT

- Filologia: llengua castellana i anglès

- Anglès
- Llengua castellana i literatura

- Filologia: llengua castellana i francès

- Francès
- Llengua castellana i literatura

- Filologia: llengua castellana

- Llengua castellana i literatura

- Filologia: llengua catalana

- Llengua catalana i literatura

- Matemàtiques i ciències naturals

- Matemàtiques
- Ciències de la natura

- Ciències Socials

- Ciències socials: geografia
Història
- Educació física
- Música

- Educació física
- Educació musical

0.5. Tenint en compte que els centres d’educació d’adults ja tenen els llocs de feina catalogats per especialitats segons l’Ordre del conseller d’Educació i
Cultura de 17 de gener de 2000 (BOIB núm. 10, de 22 de gener de 2000), els participants que hi vulguin sol·licitar places, han de consignar el codi de centre i el
de les especialitats enumerades en el punt 16.3 de les instruccions que s’adjunten a aquesta Resolució, com es fa en les peticions de llocs de centres ordinaris.
PRIORITAT ENTRE LES MODALITATS
0.6. L’ordre en el qual van detallades les diferents modalitats implica una prelació en l’adjudicació de vacants i de resultes en favor dels participants de cadascuna d’elles, de manera que no es pot adjudicar un lloc de treball a un mestre que participi en una de les modalitats si hi ha un altre sol·licitant del mateix lloc amb
dret a obtenir-lo per una modalitat anterior; sense perjudici, quant a l’adjudicació d’un lloc concret dels que facin efectiu el seu dret preferent a una localitat o zona
determinada, s’ha de tenir en compte el que es disposa en la base C.1. de la modalitat C de dret preferent a la localitat. L’adjudicació de vacants seguirà el següent
ordre de prelació:
A. Modalitat de dret preferent de les mestres víctimes de la violència de gènere
B. Modalitat de readscripció a centres.
C. Modalitat de dret preferent a la localitat.
D. Modalitat de concurs de trasllats dels funcionaris que participen sense exercir cap dret preferent.
0.7. És compatible la participació simultània, si hi tenen dret, a dues o més modalitats. En aquest cas, han d’utilitzar una única instància. Les peticions s’atendran seguint l’ordre de prelació indicat en la base anterior i, quan s’hagi obtingut destinació, no es tendran en compte la resta de peticions.
PRIORITAT EN L’ADJUDICACIÓ DE VACANTS DE CADA MODALITAT
0.8. Tret de la modalitat B (readscripció en el mateix centre) que s’ha de resoldre segons els criteris que s’hi especifiquen, l’ordre de prioritat per a l’adjudicació dels llocs de feina vendrà donat per la puntuació obtinguda segons el barem que figura a l’Annex I.
0.9. El còmput dels serveis prestats en centres o llocs singulars classificats com d’especial dificultat, als quals es refereix l’apartat b) del barem, començarà
a partir de la publicació d’aquesta qualificació, sense que, en cap cas i, com es preveu a l’Ordre de 29 de setembre de 1993 (BOE núm. 244, de 12 d’octubre de
1993), pugui iniciar-se aquest còmput abans del curs 1990/91.
0.10. Amb la finalitat de determinar els serveis a què es refereixen els apartats a) i b) del barem, es considerarà com a centre des del qual participen, per als
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mestres que concursen sense tenir destinació definitiva com a compresos en els
supòsits de l’article 11.4 del RD 895/1989, de 14 de juliol, l’últim on han prestat servei amb caràcter definitiu, al qual s’afegiran, si n’és el cas, els serveis que
hagin prestat després amb caràcter de provisionals en qualsevol centre.
Els qui participen des de la situació de provisionals perquè els han suprimit la unitat o plaça escolar que ocupaven amb caràcter definitiu, per haver perdut la seva destinació en compliment de sentència o resolució de recurs, per provenir de la situació d’excedència forçosa o per haver perdut la seva destinació
en compliment de sanció disciplinària de trasllat amb canvi de residència, tenen
dret, a més, que se’ls afegeixin al centre de procedència, els serveis prestats amb
caràcter definitiu en el centre immediatament anterior. Per al cas de mestres
afectats per supressions consecutives de lloc de feina, aquesta acumulació
inclourà els serveis prestats amb caràcter definitiu en els centres que, successivament, els varen suprimir.
En el supòsit que el mestre afectat no hagi ocupat cap altra destinació
definitiva, té dret a acumular, a l’efecte referit, la puntuació corresponent a l’apartat c) del barem.
0.11. Els mestres amb destinació definitiva en un centre per desglossament, desdoblament o transformació total o parcial d’un altre o altres centres,
comptaran, als efectes de permanència ininterrompuda prevista a l’apartat a) del
barem (Annex I), la referida al seu centre d’origen.
0.12. Aquells mestres que participin des de la seva primera destinació
definitiva obtinguda en un concurs al qual varen haver d’acudir obligatòriament
des de la situació de provisionalitat per raó de nou ingrés, poden optar perquè
se’ls apliqui, en lloc de l’apartat a) del barem, la puntuació corresponent a l’apartat c); se’ls considerarà, en aquest cas, com a provisionals tots els anys de
servei. Si no ho fan constar en l’espai pertinent de la instància de participació,
es considerarà la puntuació per a l’apartat a).
0.13. Els mestres que prestin serveis a la primera destinació definitiva
obtinguda després d’haver-los suprimit la plaça de la qual eren titulars, tenen
dret que els considerin com a prestats en el centre des del qual concursen, els
serveis que acreditin en el centre on els varen suprimir la plaça i, si escau, els
serveis prestats amb caràcter provisional després de la supressió. Aquest criteri
també s’aplicarà a les persones que presten serveis a la primera destinació definitiva obtinguda després d’haver perdut la que tenien per compliment de sentència o resolució de recurs o per provenir de la situació d’excedència forçosa.
0.14. Per a la valoració dels mèrits prevists en els apartats e.1), e.2), e.3),
f) i en els subapartats g.1.5), g.1.6) y g.1.7) del barem, al·legats pels concursants,
es constituirà una comissió, integrada pels següents membres, designats pel
director general de Personal Docent:
Preferentment un inspector del Departament d’Inspecció Educativa, que
actuarà com a president.
Quatre funcionaris docents, que actuaran com a vocals.
Actuarà de secretari el vocal de menor edat.
Les organitzacions sindicals representatives podran formar part de la
comissió de valoració.
Els membres de la comissió esmentada hauran de formar part d’un grup
de titulació igual o superior a l’exigida per a les places convocades.
El nombre de representants de les organitzacions sindicals no pot ser igual
o superior al nombre de membres designats per l’Administració.
L’assignació de la puntuació que correspon als concursants, per a la resta
d’apartats del barem de mèrits, l’efectuarà una comissió tècnica integrada per
funcionaris dels serveis de la Direcció General de Personal Docent.
Les organitzacions sindicals representatives podran assistir a les reunions
de la comissió tècnica de baremació i a les sessions de revisió de les reclamacions i renúncies.
0.15. Si es produeixen empats en el total de les puntuacions, es resoldran
atenent, successivament, a la major puntuació de cada un dels apartats del barem
segons l’ordre en què s’enumeren. Si continua l’empat, es tendrà en compte la
puntuació obtinguda en els distints subapartats segons l’ordre en què s’indiquen
en el barem. En els dos casos, la puntuació que es prendrà en consideració en
cada apartat no podrà ser superior a la puntuació màxima establerta en el barem
per a cada un d’ells, ni, en el supòsit dels subapartats, la puntuació màxima que
correspon a aquest apartat. Quan s’apliquin aquests criteris, si algun o alguns
dels subapartats arriba a la màxima puntuació del seu apartat, no es tendran en
compte les puntuacions de la resta de subapartats. Si és necessari, s’utilitzarà
com a darrer criteri de desempat l’any en el qual es va convocar el procediment
selectiu d’ingrés en el cos i la puntuació per la qual va resultar seleccionat.
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VACANTS

0.16. En aquest concurs i processos previs s’oferiran els llocs de treball
vacants que determini la Direcció General de Personal Docent, entre els quals
s’inclouran almenys els que es produeixin fins al 31 de desembre d’aquest any,
els que es generin com a conseqüència de les modificacions de les plantilles
orgàniques i els que resultin del propi concurs i processos previs sempre que, en
qualsevol cas, la continuïtat del seu funcionament estigui prevista en la planificació educativa. No s’inclouran en aquest concurs les vacants que es produeixin
com a conseqüència de la resolució de concursos que convoquin durant aquest
curs les administracions educatives de les comunitats autònomes amb plenes
competències en matèria educativa.
De conformitat amb el que s’estableix a la disposició transitòria primera
de la Llei orgànica 2/2006 de 3 de maig, d’educació, aquesta Conselleria, d’acord amb les necessitats derivades de la planificació educativa, determinarà les
vacants corresponents als dos primers cursos de l’educació secundària obligatòria que es reserven per a funcionaris del cos de mestres adscrits amb caràcter
definitiu en aquests dos cursos en el moment de l’entrada en vigor de la LOE.
Una vegada determinades les vacants, la Direcció General de Personal
Docent n’ordenarà la publicació, amb anterioritat a la resolució provisional del
concurs de trasllats.
0.17. Amb la finalitat que els participants en aquesta convocatòria puguin
formalitzar les seves peticions i, d’acord amb l’article 7 del RD 895/1989, de 14
de juliol, en la nova redacció donada pel RD 1664/1991, de 8 de novembre, es
publica, adjunta a aquesta Resolució com a Annex III, la relació de centres de
cadascuna de les zones educatives d’aquesta Comunitat, l’àmbit i el codi de les
quals s’indiquen també a l’Annex esmentat.
Així mateix, a l’Annex IV es fan públics els centres que compten amb
llocs itinerants. A l’Annex V figuren els centres on s’imparteixen els dos primers
cursos de l’educació secundària obligatòria. A l’Annex VI es publiquen els centres d’educació de persones adultes amb indicació de les localitats i les zones on
s’ubiquen.
FORMAT I EMPLENAMENT DE LA SOL·LICITUD
0.18. La Conselleria d’Educació i Cultura pretén l’impuls de l’administració electrònica, d’acord amb la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés dels ciutadans als serveis públics, la Llei 59/2003, de 19 de desembre i l’article 45 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, que al mateix temps, estableix
el règim jurídic de l’ús dels mitjans electrònics en l’àmbit de les administracions
públiques.
La instància, ajustada al model oficial –Annex II-, s’ha d’emplenar informàticament a l’adreça d’internet (http://dgpdocen.caib.es), poden presentar-la
en els centres on prestin serveis o en qualsevol de les dependències esmentades
a l’article 38.4 de la citada Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener.
0.19. El nombre de peticions que cada participant pot incloure en la seva
sol·licitud, tant si participa a una sola convocatòria com a més d’una, no podrà
excedir de 300.
0.20. Les peticions, amb la limitació de nombre suara indicada, poden
estendre’s a la totalitat d’especialitats i de centres, atesa la possibilitat que, prèviament a la resolució definitiva de les convocatòries o en qualsevol moment del
procés, es pugui generar la vacant de preferència, ja que les vacants s’incrementen amb les resultes.
Les peticions dels llocs assenyalats en els annexos III, IV, V i VI poden
incloure un centre concret o una localitat concreta i seran compatibles ambdues
modalitats. En aquest darrer cas, s’adjudicarà el primer centre de la localitat on
hi ha la vacant o la resulta en el mateix ordre en què s’enumeren en els annexos
esmentats.
Si els llocs que se sol·liciten tenen caràcter d’itinerants, els concursants
han de fer constar aquesta circumstància marcant amb una creu la casella corresponent.
Si es demana més d’un lloc-especialitat d’un mateix centre o localitat,
s’ha de repetir el centre o localitat tantes vegades com llocs se sol·licitin. A
aquest efecte, es consideraran especialitats distintes les que comportin el caràcter d’itinerant.
Quant a la forma d’indicar les especialitats en les caselles corresponents,
s’ha de tenir en compte el que s’ha especificat a la base cinquena de la convocatòria respecte a les places d’educació de persones adultes i seguir, en tots els
casos, les instruccions que es donen per emplenar la sol·licitud.
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0.21. D’acord amb les instruccions esmentades, els participants han d’enumerar per ordre de preferència els llocs que sol·licitin i han d’expressar amb
tota claredat i exactitud els conceptes que es consignen a la sol·licitud.
El concursant que ometi o consigni erròniament qualsevol dada de la instància no podrà invocar aquest fet a efectes de possibles reclamacions, ni es considerarà per aquest motiu que els seus interessos i drets han estat perjudicats.
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, per cap concepte no es
podrà modificar la petició, ni tan sols quan es tracti de l’ordre de prelació dels
llocs sol·licitats. Quan els codis resultin il·legibles, estiguin incomplets o no es
col·loquin les dades en la casella corresponent, es consideraran no inclosos en
la petició i els concursants en perdran tot el dret.
0.22. La instància ha d’anar acompanyada de la documentació acreditativa de posseir els coneixements de llengua catalana determinats a la base primera de les normes comunes, de les activitats de formació i perfeccionament
impartides o superades, d’estar en possessió d’una altra o altres especialitats del
cos de mestres diferents a la d’ingrés en l’esmentat cos, adquirides mitjançant el
procediment previst en el RD 850/1993, de 4 de juny, en el RD 334/2004, de 27
de febrer, o en el RD 276/2007, de 23 de febrer de les titulacions acadèmiques
distintes a les al·legades per a l’ingrés en el cos i dels exemplars corresponents
de les publicacions, a l’efecte de la seva valoració.
Pel que fa a les activitats de formació i perfeccionament, haurà de constar
inexcusablement en el document acreditatiu el nombre d’hores o de crèdits de
durada de l’activitat. Els documents en els quals no es faci esment d’aquesta circumstància, no tendran cap valor als efectes que ens ocupen.
Per tal que siguin puntuades les titulacions universitàries de caràcter oficial, s’ha de presentar una fotocòpia compulsada del títol al·legat per a l’ingrés
en el cos i també dels altres títols que es presentin com a mèrits.
Amb la finalitat que es valorin les titulacions de primer cicle, és necessari presentar fotocòpia del títol de diplomat o, en el seu cas, certificació acadèmica personal, en la qual ha de constar que s’han cursat, superat o, si s’escau,
revalidat totes les assignatures corresponents als tres primers cursos de què
consta una llicenciatura, enginyeria o arquitectura. La superació d’algun dels
cursos d’adaptació no es considerarà com a titulació de primer cicle.
La presentació de la fotocòpia del títol de llicenciat, enginyer o arquitecte, comporta exclusivament el reconeixement de la puntuació corresponent a la
titulació de segon cicle.
En el cas que els documents justificatius es presentin mitjançant una fotocòpia dels originals, aquesta fotocòpia ha de dur necessàriament la diligència de
compulsa estesa pels directors o secretaris dels centres, pels registres de la
Conselleria d’Educació i Cultura o per altres entitats administratives competents. No s’admetrà cap fotocòpia que no tengui la diligència de compulsa.
Quant a la valoració dels cursos de reciclatge de català, cal advertir que
no poden ser valorats com a mèrit, atès que aquesta convocatòria exigeix el reciclatge de català com a requisit.
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Els funcionaris de carrera que hagin obtingut una nova especialitat en convocatòries realitzades a l’empara del RD 850/1993 de 4 de juny, del RD
334/2004, de 27 de febrer, o del RD 276/2007, de 23 de febrer, si es presenten
a aquesta convocatòria, poden sol·licitar places de l’especialitat per la qual
varen superar el corresponent procediment i han d’adjuntar la certificació o una
fotocòpia compulsada de la credencial de la nova habilitació, expedida per
l’Administració competent, en la qual consti que la persona interessada ha
obtingut l’habilitació a l’empara dels Reials decrets esmentats.
0.28. Els mestres que es presentin a la convocatòria del concurs de trasllats des de la situació d’excedència, si obtenen destinació, estaran obligats a
presentar a la Direcció General de Personal Docent i abans de la presa de possessió, els documents que s’indiquen a continuació i que aquest organisme haurà
de revisar a fi de donar-ne la conformitat i autoritzar la presa de possessió de la
destinació obtinguda: fotocòpia de l’Ordre d’excedència i declaració de no
haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de
l’Administració de l’Estat, institucional o local, ni de trobar-se inhabilitat per a
l’exercici de funcions públiques.
Els mestres que no justifiquin els requisits exigits per al reingrés no
podran prendre possessió de la destinació obtinguda en el concurs, així que
aquesta plaça quedarà com a resulta i serà proveïda en el proper concurs que es
convoqui.
0.29. Els mestres que participin en aquestes convocatòries i que sol·licitin
i obtenguin excedència durant la resolució o cessin en el servei actiu per qualsevol altra causa, es consideraran excedents de la plaça que els hagi pogut
correspondre que quedarà vacant per a ser proveïda en propers concursos.
0.30. Els mestres que obtenguin una plaça en aquesta convocatòria i que
durant el procés de tramitació hagin permutat les destinacions, hauran d’exercir
obligatòriament la docència en el lloc adjudicat i serà anul·lada la permuta concedida.
0.31. Si a la sol·licitud no s’inclouen les dades que assenyala l’article 70
de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, es requerirà el sol·licitant perquè, en un termini de 10 dies,
rectifiqui les omissions o adjunti els documents preceptius, amb l’apercebiment
que, si no ho fa així, s’arxivarà sense fer cap més tràmit.
La Direcció General de Personal Docent podrà requerir els concursants en
qualsevol moment perquè justifiquin els mèrits sobre els quals es plantegen dubtes o reclamacions.
0.32. En el termini de dos mesos comptadors des del dia següent al de la
finalització del termini de presentació de sol·licituds, la Direcció General de
Personal Docent exposarà a les seves dependències, a l’adreça d’internet
(http://dgpdocen.caib.es) i a les delegacions territorials de Menorca i Eivissa i
Formentera, les relacions següents:
a) Relació de participants en la modalitat de readscripció dels mestres en
el propi centre, ordenats alfabèticament per localitats i, de cada una, per centres.
Els sol·licitants de cada centre s’ordenaran també segons l’apartat pel qual participen. En aquesta relació s’indicarà l’antiguitat del mestre en el centre, els anys
de servei efectius com a funcionari de carrera, l’any de la convocatòria per la
qual va ingressar en el cos i la puntuació obtinguda en el procés selectiu.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’INSTÀNCIES
0.23. El termini de presentació d’instàncies, per a totes les modalitats que
es publiquen en aquesta Resolució, serà de vint dies hàbils comptadors a partir
del dia següent al de la seva publicació al BOIB.
0.24. Totes les condicions que s’exigeixen en aquesta convocatòria i els
mèrits que al·leguen els participants s’han d’haver completat i reconegut en la
data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, a excepció del que
es preveu en els paràgrafs segon i quart de la base D.2 de la modalidad del concurs de trasllats dels funcionaris que participen sense exercir cap dret preferent.

b) Relació dels participants en la modalitat per a l’exercici del dret preferent a localitat, ordenats per grups segons la prioritat assenyalada a les bases
C.1 i C.4 en concordança amb la base C.5 d’aquesta modalitat. En aquesta relació es tendrà molt en compte la puntuació que, segons els apartats i subapartats
del barem, correspon a cada un dels participants.
c) Relació dels participants en el concurs, en la qual s’indicarà la puntuació que els correspon per cada un dels apartats i subapartats del barem.
També es faran públiques les peticions que hagin estat rebutjades.

0.25. No es tendran en compte els mèrits no al·legats a les sol·licituds, ni
aquells que no es justifiquin documentalment durant el termini de presentació.

La Direcció General de Personal Docent fixarà un termini de vuit dies
naturals per a reclamacions.

0.26. Es podrà anul·lar la destinació obtinguda per qualsevol concursant
que no s’hagi ajustat a les normes de la convocatòria.

0.33. Acabat aquest termini, s’exposaran en els llocs indicats a la base
anterior les rectificacions que resultin de les reclamacions estimades.

0.27. El fet d’estar en possessió dels requisits específics per ocupar determinats llocs de treball, segons exigeix l’article 17 del RD 895/1989 de 14 de
juliol, a la nova redacció donada pel RD 1664/1991 de 8 de novembre, s’ha d’acreditar mitjançant la certificació d’habilitació conforme a les prescripcions de
l’Ordre de 29 de desembre de 1989 i la d’1 d’abril de 1992 sobre procediment
per a l’obtenció de l’habilitació prevista a l’article 17 i a les disposicions finals
3 i 4 del RD 895/1989, de 14 de juliol.

Contra aquesta exposició no es podrà fer cap reclamació, s’haurà d’esperar que la Direcció General de Personal Docent faci pública la resolució provisional de la convocatòria i estableixi el corresponent termini de reclamacions.
La comissió de valoració i la comissió tècnica seran els òrgans competents
per resoldre les reclamacions que presentin els participants contra la valoració
atorgada als apartats que, d’acord amb el que determina la base catorzena,
corresponguin a cada comissió.
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PUBLICACIÓ DE VACANTS, ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS I
PRESA DE POSSESSIÓ
0.34. La Direcció General de Personal Docent ordenarà la publicació de
les vacants que corresponguin, segons el que es disposa a l’article 7 del RD
895/1989, de 14 de juliol, en la nova redacció donada pel RD 1664/1991, de 8
de novembre; resoldrà provisionalment la convocatòria, publicarà la resolució
a la pàgina (http://dgpdocen.caib.es) i a les dependències de la Conselleria i concedirà un termini de cinc dies hàbils per a reclamacions i desistiments. Una
vegada resoltes les reclamacions i exclosos els concursants voluntaris que desisteixin de la participació, s’elevaran a definitives les destinacions adjudicades,
que seran publicades al BOIB. Amb aquesta publicació es considerarà efectuada la notificació als concursants, a tots els efectes.
Finalment, 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.
0.35. Les destinacions adjudicades en la resolució definitiva de les convocatòries seran irrenunciables, llevat del cas de concursants que hagin participat i obtingut plaça en concursos que puguin convocar altres administracions
educatives amb competències i manifestin formalment, per escrit, la seva renúncia abans de l’1 d’agost de l’any 2008.
0.36. La presa de possessió de la nova destinació tendrà lloc dia primer de
setembre de l’any 2008 i el cessament a la plaça de procedència, l’últim dia d’agost.
MODALITATS DE PROVISIÓ
A. MODALITAT DRET PREFERENT DE LES MESTRES VÍCTIMES
DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
Es regirà per les bases següents:
PARTICIPANTS
A.1. Tenen dret preferent a las places vacants existents en els centres de
les localitats que la interessada expressament sol·liciti, aquelles funcionàries
docents del cos de mestres que es troben en situacions determinades en l’article
82 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril.
A.2. El dret preferent de les mestres víctimes de la violència de gènere és
prioritari a la resta de drets contemplats en aquesta Resolució.
A.3. Les mestres que exerceixin aquest dret han d’estar en possessió dels
requisits de participació establerts en les normes comunes d’aquesta convocatòria.
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Modalitat per sol·licitar l’adscripció a una altra plaça del mateix centre per
als mestres que ocupaven, amb caràcter definitiu, una plaça que ha estat suprimida o modificada; per als mestres adscrits a un lloc de feina per al qual no estan
habilitats, segons el que es disposa als articles 6 i 17 del RD 895/1989, de 14 de
juliol; i per als qui ocupen un lloc de treball al qual varen ser adscrits en el procés d’adscripció convocat per l’Ordre de 6 d’abril de 1990 (BOE de dia 17 d’abril), la de dia 19 d’abril de 1990 (BOE de 4 de maig ) i la de dia 17 de maig de
1990 (BOE de dia 23 de maig ).
Es regirà per les bases següents:
PARTICIPANTS:
B.1. Poden participar en aquesta convocatòria els funcionaris de carrera
del cos de mestres que es trobin en algun dels supòsits següents:
1) Els mestres que, per aplicació de l’article 38 del RD 895/1989, de 14
de juliol, i de la disposició addicional setena del RD 2112/1998 de dia 2 d’octubre (BOE de 6 d’octubre) han perdut el lloc de treball que ocupaven amb
caràcter definitiu.
En aquest supòsit es troben els mestres als quals se’ls va suprimir la plaça
de caràcter ordinari que ocupaven mentre se’n creava, simultàniament, una altra
de la mateixa especialitat amb caràcter itinerant, per la qual cosa varen haver de
cessar en la plaça inicial, independentment de si estaven habilitats o no per ocupar-la.
2) Els mestres que, com a conseqüència del procés d’adscripció convocat
per l’Ordre de 6 d’abril de 1990 (BOE de 17 d’abril), la de 19 d’abril de 1990
(BOE de 4 de maig), la de 17 de maig de 1990 (BOE de 23 de maig ) i per
l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 17 de gener de 2000 (BOIB de 22
de gener) varen obtenir una plaça per a la qual estan habilitats i que encara ocupen.
B.2. Sense perjudici del que estableix la base primera de les normes
comunes a la convocatòria, estan obligats a participar-hi els mestres que, en virtut de l’adscripció convocada per les Ordres esmentades en el paràgraf anterior,
ocupen encara una plaça per a la qual no estan habilitats segons el que determinen els articles 6 i 17 del RD 895/1989 de 14 de juliol, en la redacció del RD
1664/1991, de dia 8 de novembre.
Els mestres han d’indicar, a la seva petició, totes les places del centre per
a les quals estan habilitats.
B.3. Queden exclosos de la participació en aquesta modalitat els mestres
que, amb posterioritat a la pèrdua de la plaça o a l’adscripció convocada per les
Ordres abans esmentades, varen obtenir una altra destinació definitiva per qualsevol dels sistemes de provisió establerts.
PRIORITATS

A.4. Aquelles participants que, fent ús d’aquest dret, encara no hagin
obtingut la seva primera destinació definitiva en l’àmbit de l’Administració educativa en la qual superaren el procediment selectiu, no podran obtenir una destinació definitiva fora de l’àmbit de gestió d’aquesta Administració educativa.
Igualment, aquestes participants, en el cas que no obtinguin cap de les destinacions sol·licitades en virtut d’aquest dret, han de participar en la convocatòria
amb caràcter forçós, a efectes d’obtenir la seva primera destinació definitiva. Es
garantirà en tot el procés la confidencialitat de la participant i de l’adjudicació.
A.5. En el cas de concurrència de diferents aspirants amb el mateix dret a
una mateixa vacant, la prioritat es determinarà per la major puntuació obtinguda en l’aplicació del barem de mèrits .

B.4. L’ordre de prioritat per obtenir destinació es donarà atenent al supòsit en què els participants es troben compresos, segons l’ordre de prelació
següent: supòsit 1) de la base B.1 (mestres amb plaça suprimida), supòsit de la
base B.2 (mestres mal adscrits) i supòsit 2) de la base B.1 (mestres adscrits
correctament).
B.5. Dins cada un dels grups esmentats, l’ordre de prioritat en l’obtenció
de la readscripció serà el de major antiguitat en el centre com a funcionari de
carrera amb destinació definitiva. A aquest efecte, es computarà com a antiguitat en el centre, el temps de permanència en comissió de serveis, serveis especials i altres situacions administratives que no hagin comportat la pèrdua de la
destinació definitiva.

SOL·LICITUDS
A.6. El dret preferent de les funcionàries docents víctimes de la violència
de gènere ha de ser exercit a les places vacants existents en els centres de les
localitats que la interessada expressament sol·liciti i a totes les especialitats per
a les quals la participant està habilitada. Amb caràcter optatiu les concursants
poden exercir aquest dret per a les especialitats que tenguin la condició d’itinerant.
Les participants han d’emplenar la sol·licitud de l’Annex II de la convocatòria i marcar amb una X la casella 4 dels apartats de participació.
Juntament amb la sol·licitud, han de presentar una fotocòpia compulsada
de l’ordre de protecció a favor de la víctima. Excepcionalment, pot presentar-se
l’informe del Ministeri Fiscal en el qual s’ha d’indicar l’existència d’indicis que
la demandant és víctima de violència de gènere, fins que no es dicti l’ordre de
protecció.
B. MODALITAT DE READSCRIPCIÓ A CENTRE.

Els mestres amb destinació en un centre a conseqüència d’un desglossament o del trasllat parcial o total d’un altre, comptaran, a efectes d’antiguitat, la
referida al centre d’origen. L’antiguitat dels mestres, la destinació anterior dels
quals va ser suprimida, es computarà de la mateixa manera. En el cas de mestres afectats per successives supressions, s’acumularan els serveis prestats amb
caràcter definitiu en els centres on, successivament, varen ser suprimits.
B.6. En cas d’igualtat en l’antiguitat, s’utilitzaran successivament, com a
criteris de desempat, la quantitat d’anys de serveis efectius com a funcionari de
carrera del cos de mestres, l’any en què es va convocar el procés selectiu mitjançant el qual es va ingressar en el cos i la puntuació per la qual va resultar
seleccionat.
SOL·LICITUDS
B.7. Els participants en aquesta modalitat han d’emplenar el model d’instància de l’Annex II d’aquesta Resolució per internet a l’adreça següent:
(http://dgpdocen.caib.es).
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Poden incloure a la sol·licitud qualsevol lloc de treball del centre sempre
que estiguin habilitats per exercir-lo. Els que hi participin segons el supòsit previst a la base B.2 hauran d’especificar, a la relació de peticions, tots els llocs del
centre per als quals estan habilitats.
A la instància s’ha d’adjuntar la documentació següent:
Fotocòpia del document que acrediti el cessament per supressió o
modificació del lloc de treball (només per als mestres compresos en el supòsit
1) de la base B.1).
Fotocòpia de la resolució d’adscripció, prevista a l’Ordre de 6 d’abril de 1990 (per als mestres compresos en el supòsit 2) de la base B.1 i en el
supòsit de la base B.2).
Declaració o promesa de no haver obtingut destinació definitiva
amb posterioritat al cessament per supressió o modificació del lloc de treball o
a la publicació de les Ordres d’adscripció esmentades, per qualsevol dels sistemes de provisió establerts (per a tots els supòsits).
C. MODALITAT DE DRET PREFERENT A LOCALITAT
Els mestres que es trobin en algun dels supòsits als quals al·ludeix l’article 18 del RD 895/1989 o la disposició addicional desena del RD 2112/1998, de
2 d’octubre (BOE de 6 d’octubre), poden exercir el dret a obtenir destinació en
una localitat o zona determinada.
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ria, si volen fer ús del dret preferent, i fins que l’assoleixin, han de participar en
totes les convocatòries que, a aquest efecte, realitzi l’Administració educativa,
sense perjudici del que determina la base 0.1 de les normes comunes a la convocatòria; han de sol·licitar totes les places per a les quals estan habilitats, perquè, en cas contrari, es considerarà que han decaigut en aquest dret i, en qualsevol cas, s’han d’atendre al que, referent a aquests mestres, disposa el RD
895/1989, de 14 de juliol.
C.4. Els mestres que ocupen encara llocs de treball per als quals no tenen
l’habilitació requerida, d’acord amb la disposició addicional desena del RD
2112/1998 de 2 d’octubre, tenen dret preferent a obtenir destinació en la localitat o en la zona a la qual pertany el centre on estan amb caràcter definitiu, i seran
inclosos en el grup b) de les preferències establertes a l’article 18 del RD
895/1989, de 14 de juliol. Poden exercir aquest dret d’acord amb les bases C.1,
C.2 i C.3.
En qualsevol cas, han d’exercir aquest dret obligatòriament en la localitat
on s’ubica el centre de destinació definitiva i voluntàriament poden exercir-lo en
qualsevol altra o altres localitats de la zona.
Els mestres que facin ús d’aquest dret preferent s’han d’atendre, en
emplenar la sol·licitud, al que disposa la base C.7 d’aquesta modalitat, i la prioritat per fer-lo efectiu es donarà d’acord amb el que especifiquen les bases C.5
i C.6 i serà aplicable, segons el barem, la puntuació que correspongui a la condició de propietari definitiu de la destinació des de la qual participa en aquesta
convocatòria.

Es regirà per les bases següents:
PRIORITATS
PARTICIPANTS
C.1. Tenen dret preferent, per una sola vegada i amb ocasió de vacant, a
obtenir destinació en un centre docent d’una localitat o zona determinada, els
funcionaris de carrera del cos de mestres que es trobin en algun dels supòsits que
s’indiquen a continuació:
a) Els qui, en virtut de resolució administrativa ferma, tenguin reconegut
el dret a obtenir destinació en una localitat o a recuperar-la on l’havien tenguda
abans.
b) Els mestres a qui s’hagi suprimit el lloc de treball que ocupaven amb
caràcter definitiu en la mateixa localitat. Entre els casos de supressió s’inclou el
de transformació del lloc de treball quan el titular no posseeixi els requisits
específics que, per ocupar-lo, exigeixen els articles 6 i 17 del RD 895/1989, de
14 de juliol (BOE de 20 de juliol).
c) Els mestres destinats a centres públics espanyols a l’estranger que hagin
cessat per haver transcorregut el període per al qual hi varen ser adscrits i a qui
el RD 1138/2002, de 31 d’octubre, en els articles 10.6 i 14.4, reconeix el dret a
ocupar, quan retornin a Espanya, un lloc de treball a la mateixa localitat on
tenien la destinació definitiva en el moment de produir-se el seu nomenament.
d) Aquells qui, per haver perdut la plaça docent que tenien amb caràcter
definitiu, varen passar a exercir un altre lloc a l’Administració, però mantenint
la seva situació de servei actiu en el cos de mestres, sempre que hagin cessat en
aquest altre lloc.
e) Els mestres en situació d’excedència per atendre fills, segons es preveu
a l’article 29.4 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, en la nova redacció donada per
la Llei 39/1999, de 5 de novembre, sobre la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores (BOE núm. 266, de 6 de novembre de 1999),
en el supòsit de pèrdua de la destinació definitiva per haver finalitzat el primer
any d’excedència.
Els mestres que es trobin inclosos en algun dels apartats d’aquesta base,
han d’exercir aquest dret obligatòriament en la localitat de destinació i opcionalment en qualsevol altra o altres localitats de la zona.
Prèviament a la resolució del concurs, es reservarà localitat i especialitat
segons l’ordre de prelació assenyalat pels participants.
C.2. Són condicions prèvies, en tots els supòsits anteriors, per exercir el
dret preferent:
a Que el dret a destinació en la localitat o zona es fonamenti en un nomenament formalitzat expressament per a aquesta, mitjançant procediment normal
de provisió.
b Que hi hagi un lloc de treball vacant o resulta en la localitat o localitats de la zona sol·licitades i que el participant estigui legitimat per ocupar-lo.
C.3. Els mestres als quals fa referència la base C.1 d’aquesta convocatò-

C.5. La prioritat per fer efectiu el dret preferent a una localitat o zona
determinada vendrà donada pel supòsit en què estan compresos, segons l’ordre
de prelació en què van relacionats a les bases C.1 i C.4 d’aquesta convocatòria.
Quan hi hagi més d’un mestre en un mateix grup, la prioritat entre ells serà
determinada per la major puntuació derivada de l’aplicació del barem.
C.6. Una vegada obtingudes la localitat i l’especialitat, com a conseqüència de l’exercici del dret preferent, la destinació en un centre concret s’obtindrà
en concurrència amb els participants en el concurs de trasllats previst a l’article
3 del RD 895/1989, de 14 de juliol, la convocatòria del qual s’anuncia a l’apartat D d’aquesta Resolució i se’n determina la prioritat d’acord amb el barem
establert.
SOL·LICITUDS
C.7. El dret preferent s’ha d’exercir necessàriament en la localitat que l’ha
generat i opcionalment en una altra o en unes altres de la mateixa zona i a totes
les especialitats per a les quals el participant està habilitat. A més, amb caràcter
optatiu, els concursants poden exercir aquest dret per a especialitats que tenguin
la condició d’itinerant, per als llocs singulars d’atenció a la diversitat, per a
especialitats corresponents als dos primers cursos d’educació secundària obligatòria o per a places d’educació de persones adultes de la mateixa localitat o
localitats; a aquest efecte, han d’emplenar el model d’instància de l’Annex II
d’aquesta convocatòria directament per Internet a l’adreça següent:
(http://dgpdocen.caib.es)
S’hi ha d’indicar, en el lloc corresponent segons les instruccions que s’adjunten, el codi de la localitat en la qual poden exercir el dret preferent i, en cas
de demanar una altra localitat, també han de consignar el codi de la zona en la
qual sol·liciten exercir aquest dret. Així mateix, han d’especificar, per ordre de
preferència, totes les especialitats per a les quals estan habilitats. En cas contrari, l’Administració adjudicarà lliurement reserva de plaça per a alguna de les
especialitats no consignades. En cas de sol·licitar reserva de plaça per a llocs que
tenguin caràcter d’itinerants, s’ha d’indicar a les caselles que, a l’efecte, figuren
al costat de les d’especialitats. En cas de sol·licitar especialitats corresponents
als dos primers cursos d’educació secundària obligatòria, d’atenció a la diversitat o d’educació d’adults, s’han d’indicar d’acord amb les instruccions que s’adjunten a la instància. Es tendrà en compte aquesta preferència a efectes de reserva de localitat i d’especialitat.
Per a l’obtenció de centre concret, els participants han d’especificar, en el
lloc que s’indica a la instància i segons les preferències, la relació de tots els
centres que es detallen a l’Annex III de la localitat a la qual tenen el dret preferent i, si és el cas, tots els centres d’aquest Annex de les localitats que desitgin
de la zona. En cas que sol·licitin només la localitat, seran destinats a qualsevol
centre de la mateixa localitat que tengui places vacants. Si, altrament, sol·liciten
centres concrets, aquests s’hauran d’agrupar per blocs homogenis de localitats.
Si els participants no sol·liciten tots els centres relacionats a l’Annex III de la
localitat que els dóna el dret i tots els centres d’aquest Annex de la localitat o
localitats que opcionalment demanin, si existeixen vacants en alguna d’elles,
l’Administració els hi destinarà lliurement. Es farà igual en el cas que, d’acord
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amb les preferències dels interessats, obtinguin reserva de plaça en una especialitat que té la condició d’itinerant, o en una especialitat dels dos primers cursos d’educació secundària obligatòria, d’atenció a la diversitat o d’educació de
persones adultes, per a la qual cosa hauran d’emplenar, si és el cas, tots els centres relacionats als Annexos IV, V i VI que pertanyen a la localitat o localitats
corresponents.
En tots els supòsits anteriors, tal com s’indica al punt 11.1 de les instruccions, a les caselles que corresponen específicament al codi d’especialitat (dues
primeres caselles), s’han de posar únicament les sigles DP (dret preferent) amb
les quals es consideraran sol·licitades totes les especialitats consignades a l’epígraf ‘Per emplenar si participau en la modalitat de dret preferent (apartat 5)’.
Els concursants han d’adjuntar a la instància la documentació següent:
Fotocòpia del document que els acredita per exercir el dret preferent a una
localitat o zona determinada.
Els mestres a qui fa referència la base C.4 d’aquesta convocatòria, a més
de la documentació indicada a la base 0.22 de les normes comunes referents als
coneixements de català, han d’adjuntar a la instància aquesta documentació:
Fotocòpia de l’Ordre d’adscripció, Annex VI de l’Ordre de 6 d’abril de
1990 (BOE de 17 d’abril).
Declaració o promesa de no haver obtingut destinació definitiva en qualsevol dels sistemes de provisió anunciats amb posterioritat a l’adscripció.
D. MODALITAT DE CONCURS DE TRASLLATS PER ALS FUNCIONARIS QUE PARTICIPEN SENSE EXERCIR CAP DRET PREFERENT:
Es regirà per les bases següents:
CARACTERÍSTIQUES
D.1. Aquest concurs proveirà, per centres i especialitats, els llocs de treball que es preveuen a l’article 8 del RD 895/1989, de 14 de juliol i a l’Ordre de
19 d’abril de 1990 (BOE de 4 de maig).
D’acord amb l’article quart del RD 895/1989, de 14 de juliol, aquest concurs proveirà, a més dels llocs indicats en el paràgraf anterior, els d’educació de
persones adultes, els d’atenció a la diversitat, els itinerants, els dels dos primers
cursos d’educació secundària obligatòria i els de PT i AL en els departaments
d’orientació dels IES.
PARTICIPANTS
D.2. Participació voluntària.
1.- Podran participar en aquest concurs els funcionaris de carrera del cos
de mestres que es trobin en qualsevol situació administrativa, excepte els suspesos que es trobin en aquesta situació en finalitzar aquest curs escolar.
De conformitat amb l’article 11.2 del RD 895/1989, de 14 de juliol (BOE
de 20 de juliol), poden participar en aquest concurs tots els mestres que ocupen
una plaça amb caràcter definitiu si, en finalitzar aquest curs escolar, han transcorregut, almenys, dos anys des de la presa de possessió de la darrera destinació.
Els funcionaris del cos de mestres que es troben en la situació d’excedència voluntària o de suspensió de funcions hi poden participar si, en acabar aquest
curs escolar, han transcorregut dos anys des de l’inici de l’excedència o bé ha
finalitzat el temps de duració de la sanció disciplinària de suspensió, d’acord
amb el que disposa el paràgraf segon de l’article 2 del RD 2112/1998, de 2 d’octubre (BOE de 6 d’octubre).
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2. Compliment de sentència o resolució de recurs.
3. Supressió del lloc de treball que ocupaven amb caràcter definitiu.
4. Reingrés amb destinació provisional.
5. Excedència forçosa.
6. Suspensió de funcions, una vegada complerta la sanció.
7. Causes anàlogues que hagin comportat la pèrdua del lloc de treball que
ocupaven amb caràcter definitiu; entre d’altres, el fet d’haver transcorregut el
temps per al qual varen ser adscrits a llocs docents a l’estranger.
D.4.
D.4.1. Així mateix, estan obligats a participar en aquest concurs, sense
perjudici del que estableix la base primera de les normes comunes a la convocatòria, els mestres propietaris provisionals amb destinació en aquesta
Comunitat que, estant en servei actiu, mai no han obtingut destinació definitiva.
L’Administració no els adjudicarà llocs de caràcter singular dels assenyalats en
els annexos IV i VI ni llocs singulars d’atenció a la diversitat.
D.4.2. Estan, igualment, obligats a participar en aquest concurs els mestres seleccionats en el concurs oposició convocat per l’Ordre de 28 de març de
2003 que no han pogut consolidar amb caràcter definitiu la plaça obtinguda a la
fase de pràctiques. D’acord amb l’Ordre esmentada i amb la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 8 de juliol de 2004 (BOIB núm. 101, de 20 de
juliol de 2004), poden sol·licitar únicament places corresponents a centres de
l’illa per la qual van optar en el procés selectiu. Els mestres al·ludits en aquest
apartat que no participin en el concurs o que no obtenguin cap de les destinacions sol·licitades seran destinats d’ofici a centres de l’illa on varen fer les oposicions, sempre que existeixin vacants de les seves especialitats.
L’Administració no els adjudicarà llocs de caràcter singular dels assenyalats en
els annexos IV i VI ni llocs singulars d’atenció a la diversitat.
D.4.3. Estan obligats a participar en aquest concurs els mestres seleccionats en el concurs oposició convocat per l’Ordre de 15 de març de 2007 (BOIB
núm. 44, de 22 de març de 2007). Els mestres al·ludits estan obligats a obtenir
la seva primera destinació definitiva en centres ubicats en aquesta Comunitat
Autònoma, per a la qual cosa, han de sol·licitar destinació en centres de l’illa
o illes que indiquin en la sol·licitud de participació. Els participants per aquest
apartat que no sol·licitin un nombre suficient de centres o no indiquin cap illa en
l’apartat C de la sol·licitud, seran destinats d’ofici a qualsevol d’elles, sempre
que hi hagi vacants de la seva especialitat. L’Administració no els adjudicarà
places de caràcter singular de les assenyalades en els annexos IV i VI.
La destinació que els pugui correspondre estarà condicionada, arribat el
cas, a la superació de la fase de pràctiques i al nomenament com a funcionaris
de carrera.
Atès el que disposa l’article 93 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació, els funcionaris del cos de mestres en pràctiques (opositors 2007)
només podran accedir a places de l’especialitat per la qual varen accedir al cos.
Si es produeixen empats en el total de les puntuacions, es resoldran atenent, successivament, a la puntuació per la qual varen resultar seleccionats i
,com a darrer criteri de desempat, l’ordre alfabètic del primer llinatge.
En el cas de no obtenir destinació definitiva, es mantindran en situació de
destinació provisional.
D.5. Els mestres compresos en els supòsits a què fan referència els números 1 i 4 de la base D.3 i aquells als quals al·ludeix la base D.4 d’aquesta convocatòria que no participin en el concurs o que no obtinguin cap destinació de
les sol·licitades, seran destinats d’ofici, si existeixen vacants, a llocs de l’illa o
de les illes d’aquesta Comunitat que assenyalin a l’apartat C de la instància de
participació, sempre que compleixin els requisits exigits per ocupar-los.
L’obtenció d’aquesta destinació tendrà el mateix caràcter i efectes que les obtingudes a petició dels interessats.

Els excedents voluntaris han de complir, a més, les condicions per reingressar al servei actiu.

No s’adjudicaran d’ofici llocs de caràcter singular dels que s’indiquen als
Annexos IV i VI, ni els llocs singulars d’atenció a la diversitat, ni els dels dos
primers cursos d’educació secundària obligatòria de l’Annex V.

Els funcionaris dependents d’altres administracions educatives poden
sol·licitar places corresponents a aquesta modalitat sempre que compleixin els
requisits i condicions que s’hi estableixen. Aquests funcionaris han d’haver
obtingut la seva primera destinació definitiva dins l’àmbit de gestió de
l’Administració educativa a la qual es circumscriu la convocatòria per la qual
foren seleccionats.

D.6. Els mestres amb destinació provisional com a conseqüència de compliment de sentència o resolució de recurs, o de supressió del lloc de treball del
qual eren titulars, o del transcurs del temps per al qual varen ser adscrits a llocs
de treball docents espanyols a l’estranger, si no participen en el concurs, seran
destinats lliurement per l’Administració segons com s’indica a la norma anterior.

D.3. Estan obligats a participar en el concurs, sense perjudici del que estableix la base 0.1 de les normes comunes a la convocatòria, els mestres que no
tenguin destinació definitiva com a conseqüència de:

Els mestres que, tot i estar obligats a concursar, no obtenguin cap destinació de les sol·licitades i que hagin exhaurit les sis convocatòries seran, també,
destinats lliurement per l’Administració, en la forma abans esmentada, d’acord
amb la disposició addicional sisena del RD 2112/1998, de 2 d’octubre.

1. Resolució ferma d’expedient disciplinari.
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Els mestres que participin en el concurs i que ja hagin exhaurit les sis convocatòries a les quals es fa referència en el paràgraf anterior, a l’hora d’emplenar la seva instància s’han d’atendre al que es disposa a la base 0.12 respecte a
l’emplenament de l’apartat c) de la instància-sol·licitud.
D.7. Els mestres en situació d’excedència forçosa, en el cas que no participin en el concurs, seran declarats en la situació d’excedència voluntària que
considera l’apartat 3.c. de l’article 29 de la Llei 30/1984, de mesures per a la
reforma de la funció pública.
En el cas que hi participin i que no obtenguin cap destinació de les sol·licitades en les tres primeres convocatòries, seran destinats lliurement per
l’Administració, seguint el procediment que indica la base D.5 d’aquesta modalitat.
D.8. Els mestres compresos en el supòsit que descriu el número 6 de l’apartat D.3 d’aquesta convocatòria, si no participen en el concurs, seran declarats
en situació d’excedència voluntària per interès particular.
En el cas que hi participin i que no obtenguin cap destinació de les sol·licitades, seran destinats lliurement per l’Administració de la manera que s’ha
expressat anteriorment.
D.9. En tot cas, no serà procedent l’adjudicació d’ofici, de conformitat
amb les bases anteriors, si els mestres han obtingut destinació en concursos o
procediments de provisió a llocs no compresos en l’àmbit del RD 895/1989, de
14 de juliol.
DRET DE CONCURRÈNCIA
D.10. S’entén per dret de concurrència la possibilitat que diferents mestres amb destinació definitiva condicionin la seva participació voluntària en el
concurs, a l’obtenció de destinació en un o en alguns centres d’una província
determinada.
Aquest dret té les particularitats següents:
Cada grup de concurrents ha d’incloure a les peticions els mateixos centres o les mateixes localitats d’aquesta Comunitat Autònoma.
El nombre màxim de mestres que poden sol·licitar com a concurrents és
de quatre i cal que cada participant presenti una instància per separat.
L’adjudicació de destinació a aquests mestres es realitzarà entre els llocs
de treball vacants objecte de provisió, d’acord amb el que determina l’article 4
del RD 2112/1998, de 2 d’octubre (BOE de 6 d’octubre ). En el cas que no
obtenguin destinació per aquest procediment, es consideraran desestimades les
sol·licituds de tots els mestres d’un mateix grup de concurrents.
D.11. Les prioritats es determinaran per l’aplicació del barem que s’inclou
a l’Annex I d’aquesta Resolució.
D.12. Els funcionaris que voluntàriament o obligatòriament participin en
el concurs han d’emplenar la instància –segons el model de l’Annex II- per
Internet a l’adreça (http://dgpdocen.caib.es ).
Els mestres a qui fan referència la base D.5 i els segons paràgrafs de les
D.6, D.7 i D.8 d’aquesta convocatòria, han d’indicar, a l’apartat C de la sol·licitud de participació, almenys una de les illes d’aquesta Comunitat Autònoma. Si
sol·liciten més d’una illa, han d’enumerar-les per ordre de preferència i no seran
destinats d’ofici a una illa que no hagi estat sol·licitada lliurement. En el supòsit de no haver sol·licitat cap illa, seran destinats amb caràcter definitiu a qualsevol lloc de la Comunitat Autònoma, si estan habilitats per a les vacants existents, a excepció del que s’indica en el darrer paràgraf de la base D.5, en les referències a llocs singulars i als dos primers cursos de l’educació secundària obligatòria.
S’ha d’adjuntar a la sol·licitud la documentació a què fa referència la base
0.22 de les normes comunes a la convocatòria.
ANNEX I: BAREM
A) TEMPS DE PERMANÈNCIA ININTERROMPUDA COM A FUNCIONARI DE CARRERA AMB DESTINACIÓ DEFINITIVA EN EL CENTRE DES DEL QUAL ES PARTICIPA .
A.1.- Pel primer, segon i tercer any: 1,0000 punt per any.
- Pel quart any: 2,0000punts.
- Pel cinquè any: 3,0000 punts
- Pel sisè, setè, vuitè, novè i desè any: 4,0000 punts per any.
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- Per l’onzè i següents: 2,0000 punts per any.
Les fraccions d’any es computaran de la manera següent: la fracció de sis
mesos o superior, com un any complet; la fracció inferior a sis mesos no es computa.
2.- Per als mestres amb destinació definitiva en un lloc de treball docent
de caràcter singular, la puntuació d’aquest apartat la donarà el temps de permanència ininterrompuda en el lloc de treball des del qual se sol·licita.
3.- Per als mestres en ‘adscripció temporal’ a centres públics espanyols a
l’estranger o en supòsits anàlegs, la puntuació d’aquest apartat vendrà donada
pel temps de permanència ininterrompuda en l’adscripció esmentada. Aquest
mateix criteri se seguirà amb aquells mestres que van ser nomenats per a llocs
o altres serveis d’investigació i suport a la docència de l’Administració educativa, sempre que el nomenament hagi comportat la pèrdua del seu lloc de treball
anterior.
En el cas que els mestres dels supòsits descrits en el paràgraf anterior
haguessin cessat en la seva adscripció i s’haguessin incorporat com a provisionals a la seva província d’origen o a l’àmbit territorial corresponent, de conformitat amb l’article 25 del Reial decret 895/1989, de 14 de juliol, s’entendrà com
a centre des del qual participen, a l’efecte de concurs de trasllats, la destinació
exercida en adscripció, a la qual s’acumularà, si escau, el temps de serveis prestat provisionalment, amb posterioritat, en qualsevol altre centre.
4.1 Amb la finalitat de determinar els serveis d’aquest apartat, els mestres
que participen en el concurs des de la situació de provisionalitat per haver-se
suprimit la plaça que ocupaven amb caràcter definitiu, per haver perdut la seva
destinació en compliment de sentència o resolució de recurs, o per provenir de
la situació d’excedència forçosa, han de considerar com a centre des del qual
participen, el darrer ocupat amb caràcter definitiu, al qual han d’acumular, si és
el cas, els serveis prestats provisionalment amb posterioritat a qualsevol centre.
També tendran dret a acumular al centre de procedència els serveis prestats amb caràcter definitiu en el centre immediatament anterior. En el cas de
mestres afectats per supressions consecutives de places, aquesta acumulació
comprendrà els serveis prestats amb caràcter definitiu en els centres que, successivament, els foren suprimits.
En el supòsit que el mestre afectat no hagués ocupat cap altra destinació
definitiva, tendrà dret a acumular, als efectes esmentats, la puntuació corresponent a l’apartat c) del barem.
4.2 El que disposa el subapartat anterior serà igualment aplicable als funcionaris que participen en el concurs per haver perdut la seva destinació en compliment de sanció disciplinària de trasllat amb canvi de residència.
5.- Els mestres que presten serveis a la primera destinació obtinguda després d’haver-los suprimit la plaça de què eren titulars, tenen dret que se’ls considerin com a prestats en el centre des del qual concursen, els serveis que acreditin en el centre en què es suprimí la plaça i, si és el cas, els prestats amb caràcter provisional amb posterioritat a l’esmentada supressió. El mateix criteri s’aplicarà als qui presten serveis en la primera destinació per compliment de sentència o resolució de recurs, o per provenir de la situació d’excedència forçosa.
6. Els mestres que participen des de la primera destinació definitiva obtinguda per concurs, al qual van haver de participar obligatòriament des de la situació de provisionalitat de nou ingrés, poden optar perquè se’ls apliqui, en lloc de
l’apartat a) del barem, la puntuació corresponent a l’apartat c) del mateix barem;
en aquest cas, es consideraran com a provisionals tots els anys de servei.
B) TEMPS DE PERMANÈNCIA ININTERROMPUDA AMB
DESTINACIÓ DEFINITIVA EN EL CENTRE O PLAÇA DE CARÀCTER
SINGULAR DES DE LA QUAL ES PARTICIPA, QUAN AQUESTS TENGUIN LA QUALIFICACIÓ D’ESPECIAL DIFICULTAT.
B.1.- Quan la plaça des de la qual es participa tengui la qualificació d’especial dificultat per tractar-se de difícil exercici, s’afegirà la següent puntuació
a la de l’apartat anterior:
- Pel primer, segon i tercer any: 0,5000 punts per any.
- Pel quart any: 1,0000 punt.
- Pel cinquè any: 1,5000 punts.
- Pel sisè, setè, vuitè, novè i desè any: 2,0000 punts per any.
- Per l’onzè i següents: 1,0000 punt per any.
Les fraccions d’any es computaran de la manera següent:
la fracció de sis mesos o superior, com un any complet
la fracció inferior a sis mesos, no es computa.
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No es computarà, a aquest efecte, el temps de permanència fora del centre en situació de serveis especials, en comissió de servei i amb llicències d’estudis o en supòsits anàlegs.
2.- En els supòsits de supressió de la plaça o de pèrdua de la destinació per
compliment de sentència o per recurs, o pel fet de provenir de la situació d’excedència forçosa, s’aplicaran els mateixos criteris indicats per a aquests casos a
l’anterior apartat a).
C) TEMPS TRANSCORREGUT EN SITUACIÓ DE PROVISIONALITAT PELS FUNCIONARIS DE CARRERA QUE MAI NO HAN OBTINGUT
DESTINACIÓ DEFINITIVA

03-11-2007

coneixement i que compleixin els requisits exigits amb caràcter general a totes
les activitats de formació que es tenen en compte per aquest apartat i dels quals
s’acreditin les hores.
En el cas dels organitzats per les institucions sense ànim de lucre, s’ha
d’acreditar de manera fefaent el reconeixement o homologació.
e.3) Per cada especialitat del cos de mestres diferent d’aquella per la qual
hi va ingressar, adquirida mitjançant el procediment establert en el Reial decret
850/1993, de 4 de juny, d’adquisició de noves especialitats: 0,50 punts.
Documentació justificativa: Fotocòpia compulsada de la credencial d’adquisició de la nova especialitat o certificació de l’administració educativa
corresponent en què consti que la nova especialitat s’obtingué mitjançant el procediment previst al RD 850/1993, de 4 de juny i al 334/2004, de 27 de febrer.

- 1,0000 punt per any de servei fins a l’obtenció de la propietat definitiva.
- Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,0833 per cada mes complet.

F) TITULACIONS ACADÈMIQUES DIFERENTS DE LES AL·LEGADES PER A L’INGRÉS AL COS.
Per aquest apartat f) es pot atorgar fins a un màxim de 3 punts.

Els serveis d’aquesta classe prestats en centres o llocs classificats com
d’especial dificultat donaran dret, a més, a la puntuació establerta a l’apartat b)
d’aquest barem.

Només es consideraran, a l’efecte de ser valorats, els títols amb validesa
oficial a l’Estat espanyol. Pel que fa a la baremació de la titulació de primer
cicle, no es considerarà la superació d’algun curs d’adaptació.

D) ANYS DE SERVEI ACTIU COM A FUNCIONARI DE CARRERA
DEL COS DE MESTRES.
- 1,0000 punt per cada any de servei.
Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,0833 punts per cada mes
complet.
Documentació justificativa: l’Administració acreditarà d’ofici la puntuació corresponent als apartats anteriors, a excepció dels serveis prestats per funcionaris procedents d’altres administracions educatives que s’han de justificar
amb el full de serveis certificat per l’administració d’origen.
E) FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT.
Per aquest apartat e) es poden atorgar fins a un màxim de 3’50 punts.
Als efectes d’aquest apartat, se sumaran les hores, o si és el cas, els crèdits de tots els cursos, exceptuant els inferiors a deu d’hores.
Si no consta altra cosa, quan els cursos s’expressin en crèdits, s’entendrà
que cada crèdit equival a deu hores.
Només es valoraran els cursos que tractin sobre especialitats pròpies del
cos de mestres o sobre aspectes científics, didàctics o d’organització escolar
relacionats amb activitats pròpies del cos indicat o amb les noves tecnologies de
la informació i la comunicació, o amb l’educació en valors, aplicades a l’educació.
e.1) Cursos impartits.
- Per participar com a ponent, professor, director, coordinador o tutor de
cursos de formació permanent (entesos en les diferents modalitats de grups de
treball, seminaris, grups de formació en centres, cursets, etc.) convocats pels
òrgans centrals o perifèrics de les administracions públiques amb competències
educatives o realitzats per institucions sense ànim de lucre que hagin estat
homologats o reconeguts per aquestes mateixes administracions educatives, i els
convocats per les universitats:

f.1) Per posseir el títol de doctor: 2,500 punts.
f.2) Titulacions de segon cicle: pels estudis corresponents al segon cicle
de llicenciatures, enginyeries, arquitectures o títols declarats legalment equivalents: 1,500 punts.
f.3) Titulacions de primer cicle: per cada diplomatura, enginyeria tècnica,
arquitectura tècnica o títols declarats legalment equivalents, o pels estudis
corresponents al primer cicle d’una llicenciatura, arquitectura o enginyeria:
1,500 punts.
Documentació justificativa: Fotocòpia compulsada dels títols al·legats
com a mèrit o, si s’escau, dels certificats d’abonament dels drets d’expedició,
d’acord amb el que disposa l’Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE de dia 13). Pel
que fa als estudis corresponents al primer cicle, certificació acadèmica per la
qual s’acrediti que han estat superats.
G) ‘ALTRES MÈRITS’ DE L’ANNEX I DEL RD 2112/1998, DE 2
D’OCTUBRE (BOE de 6 d’octubre de 1998)
Per aquest apartat g) es pot atorgar fins a un màxim de 15 punts.
g.1) Valoració del treball realitzat. Publicacions. Titulacions d’ensenyaments de règim especial. Per aquests subapartats s’atorgarà un màxim de 10
punts.
g.1.1) Director/a en centres públics docents o en centres de professors i
recursos, o institucions anàlogues establertes per les administracions educatives
en les seves convocatòries específiques, així com director d’agrupacions de llengua i cultura espanyoles : 1,500 per any.
Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,125 per mes complet.
g.1.2) Vicedirector/a, subdirector/a, secretari/a i cap d’estudis i assimilats
en centres públics docents: 1 punt per any.
Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,0833 punts per cada mes
complet.

- 0,1000 punts per cada 10 hores acreditades, fins a un màxim d’1,0000
punt.
Documentació justificativa:
En el cas dels organitzats per les institucions sense ànim de lucre, s’ha
d’acreditar de manera fefaent el reconeixement o homologació.

g.1.3) Coordinador/a de cicle o assessor/a de formació permanent o figures anàlogues: 0,500 punts per any.
Les fraccions es computaran a raó de 0,041 punts per cada mes complet.
Per aquests subapartats només es valoraran els càrrecs exercits com a funcionari de carrera.

e.2) Cursos superats:
- Per l’assistència a cursos de formació permanent del professorat (entesos com s’assenyala al punt anterior) convocats pels òrgans centrals o perifèrics
de les administracions públiques amb competències educatives o realitzats per
institucions sense ànim de lucre que hagin estat homologats o reconeguts per
aquestes mateixes administracions educatives i els convocats per les universitats:

Quan es produeixi l’exercici simultani de càrrecs, no se’n pot acumular la
puntuació.
g.1.4) Per cada any de serveis realitzats a l’Administració educativa en
llocs de nivell de complement de destinació igual o superior a l’assignat al cos
pel qual participa: 1,500 punts.
Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,125 per cada mes complet.

- 0,10 punts per cada 10 hores de cursos superats i acreditats, fins a un
màxim de 2 punts.
Quan els cursos es valorin en crèdits, s’entendrà que cada crèdit és equivalent a 10 hores.
Documentació justificativa: Els participants no hauran d’acreditar els
mèrits al·legats dels quals hi hagi constància en el Registre informàtic del
Departament de Formació del Professorat. Aquests cursos es podran visualitzar
mitjançant la consulta accessible de les pàgines d’internet:
‘portaldelpersonal.caib.es’
No es consideraran objecte de valoració per aquest apartat els cursos
seguits per obtenir els coneixements mínims de llengua catalana requerits per
ocupar els llocs de treball objecte de provisió. Només es podran valorar aquells
cursos de formació de llengua catalana que no hagin servit per acreditar aquest

Documentació justificativa: Per a cadascun d’aquests subapartats, fotocòpia compulsada del nomenament amb diligència de possessió i cessament o, si
s’escau, certificació de la Direcció General de Personal Docent en què consti la
presa de possessió i cessament o que durant aquest curs continua en el càrrec
docent o en altres llocs de l’Administració educativa.
g.1.5) Per publicacions de caràcter didàctic sobre disciplines objecte del
concurs o relacionades directament amb aspectes generals o transversals del
currículum o amb l’organització escolar: fins a un màxim d’1 punt.
Aquelles publicacions que estan obligades a consignar l’ISBN en virtut
del que disposa el Decret 2984/1972, de 2 de novembre, i no el tenguin, no seran
valorades, així com aquelles l’editor de les quals sigui el mateix autor.
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g.1.6) Per publicacions de caràcter científic i projectes i innovacions tècniques sobre les disciplines objecte del concurs: fins a un màxim d’1 punt.
Documentació justificativa: els exemplars corresponents a les publicacions al·legades. En el cas de publicacions que només es donen en format electrònic,
s’ha de presentar un informe oficial en el qual l’organisme emissor certifiqui que la publicació apareix en la base de dades bibliogràfica. En aquest document s’ha
d’indicar la base de dades, el títol de la publicació, els autors, la revista, el volum, l’any i la pàgina inicial i final.
Les publicacions que es presentin només es valoraran per una o altra modalitat, mai les dues simultàniament. Les publicacions es poden acreditar amb l’original o la fotocòpia completa corresponent, amb la compulsa, com a mínim, de les pàgines acreditatives de l’autoria, el dipòsit legal i, si escau, l’ISBN.
No seran valorades les publicacions que no portin l’ISBN, si estan obligades a portar-lo segons el Decret 2984/1972, de 2 de novembre (BOE del 4.11.1972).
Tampoc seran valorades aquelles l’editor de les quals sigui el mateix autor.
g.1.7) Titulacions d’ensenyament de règim especial.
Les titulacions de règim especial atorgades per les escoles oficials d’idiomes i els conservatoris de música i dansa es valoraran de la manera següent::
- Música i dansa: grau mitjà: 0,50 punts.
- Ensenyament d’idiomes:
- Cicle elemental: 0,50 punts
- Cicle superior: 0,50 punts.
Documentació justificativa: Fotocòpia compulsada de tots els títols al·legats o certificació acreditativa d’haver superat els cursos que s’exigeixen per a obtenir-los.

42

BOIB

Num. 164

03-11-2007

BOIB

Num. 164

03-11-2007

43

44

BOIB

Num. 164

03-11-2007

BOIB

Num. 164

03-11-2007

45

INSTRUCCIONS PER EMPLENAR LA SOL·LICITUD
1. Per participar en aquesta convocatòria, heu d’emplenar una ÚNICA SOL·LICITUD, amb independència del nombre de modalitats o apartats en els quals
participeu.
2. No empleneu les caselles ombrejades ni tampoc la part de la sol·licitud reservada a l’Administració, perquè és d’ús exclusiu.
3. Ajustau a la dreta les dades numèriques que heu de posar dins caselles. Per exemple, si el número de DNI és el 560.722, l’heu d’escriure així:
__

__

5

6

0

7

2

2

4. En l’apartat ‘PER EMPLENAR PER TOTS ELS CONCURSANTS’, hi heu de fer constar la destinació en propietat definitiva o, si no en teniu, la destinació provisional.
5. Els codis d’especialitats que heu de consignar en la sol·licitud, consten de tres parts:
a) El codi de l’especialitat (CE), format per dues caselles, en les quals heu de consignar els codis numèrics que figuren en el número 16 d’aquestes instruccions.
- Encara que als annexos IV i V de la convocatòria les especialitats es designen amb un codi alfabètic, és necessari, a l’hora de formular les peticions concretes, que consigneu el codi numèric corresponent que trobareu en el número 16 d’aquestes instruccions.
b) El codi del requisit lingüístic (V), que consta d’una casella. En el cas d’aquesta Comunitat Autònoma, totes les places el requereixen, d’acord amb la base
primera de les normes comunes de totes les modalitats. Si posseïu aquest requisit, hi heu d’escriure una ‘X’.
c) El codi d’itinerància (I). Si el lloc comporta aquesta característica, escriviu una ‘X’ a la casella corresponent.
6. Els concursants que participeu en el procés de readscripció de l’apartat 1, heu de consignar, a l’epígraf ‘PER EMPLENAR PER TOTS ELS CONCURSANTS’, únicament la destinació provisional (localitat i centre) que teniu, i a l’epígraf ‘PER EMPLENAR NOMÉS SI PARTICIPAU EN LA MODALITAT DE
READSCRIPCIÓ A CENTRE (APARTATS 1, 2 o 3)’, el centre on us van suprimir el lloc de treball que ocupàveu amb caràcter definitiu.
Els sol·licitants dels apartats 2 i 3, heu de consignar en ambdós epígrafs el centre on estau destinats i també l’especialitat que impartiu (Vegeu els punts 5 i
16.1 d’aquestes instruccions).
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7. Els participants que us trobeu en algun dels supòsits detallats a la base primera de la modalitat de dret preferent a localitat, haureu d’indicar l’apartat (A,
B, C, D o E) que correspon a la vostra situació i que determina el dret a fer ús d’aquesta preferència.
Així mateix, els qui us trobeu en el supòsit descrit en la disposició addicional desena del Reial decret 2112/1998, de 2 d’octubre (BOE de 6 d’octubre) ho
haureu de fer constar marcant una ‘X’ a l’espai corresponent.
Els mestres que faceu ús del dret preferent a localitat, en emplenar l’epígraf ‘PER EMPLENAR SI PARTICIPAU EN LA MODALITAT DE DRET PREFERENT A LOCALITAT O ZONA (APARTAT 5)’, haureu de consignar obligatòriament el codi de la localitat de la qual us prové el dret. Si, addicionalment, l’exercíssiu a una altra o altres localitats de la zona, haureu de consignar, a més, el codi corresponent. També, haureu de consignar, per ordre de preferència, els codis de
totes les especialitats per a les quals estau habilitats, de les relacionades en el punt 16.1 d’aquestes instruccions. Si sol·licitau especialitats que comportin la condició d’itinerància, ho haureu de consignar de la manera indicada al punt 5 d’aquestes instruccions.
Si voleu, a més, sol·licitar llocs dels dos primers cursos de l’ESO, haureu de consignar especialitats de les detallades en el punt 16.2 de les instruccions, sempre que estigueu habilitats per a exercir-les, segons la taula d’equivalències ressenyada a la convocatòria. Si voleu sol·licitar places d’educació d’adults, haureu de
consignar el codi del centre i especialitats de les enumerades en el punt 16.3, tal com es fa en les peticions dels llocs dels centres ordinaris, ja que els centres d’adults també tindran els llocs de treball catalogats per especialitats.
8. Els concursants que vulgueu fer ús del dret de concurrència, haureu d’emplenar, al lloc corresponent de la sol·licitud, les dades identificatives dels mestres que faran ús d’aquest dret conjuntament amb el sol·licitant. L’omissió o la formalització incorrecta d’aquestes dades comportarà l’anul·lació de totes les sol·licituds del conjunt de concurrents.
9. Els participants que concursau des de la primera destinació definitiva obtinguda per un concurs al qual vàreu haver d’acudir obligatòriament des de la situació de provisionals, haureu d’elegir, i marcar a la sol·licitud, l’apartat del barem (a o c) que voleu que us apliquin. Si no el marcau, s’entendrà que elegiu l’apartat
a.
PETICIONS D’ESPECIALITATS (APARTAT A DE LA SOL·LICITUD)
10. Els concursants que participeu en algun dels processos de readscripció en el centre (apartats de participació 1, 2 o 3), haureu d’emplenar, per ordre de
preferència, les especialitats per les quals sol·licitau ser readscrits en el centre (Vegeu punts 5 i 16.1 d’aquestes instruccions).
Els concursants que, per estar mal adscrits, heu de participar en el procés de readscripció al centre (apartat de participació 2), heu d’emplenar, per ordre de
preferència, totes les especialitats per a les quals estau habilitats (Vegeu punts 5 i 16.1 d’aquestes instruccions).
PETICIONS DE CENTRE O LOCALITAT-ESPECIALITAT (APARTAT B DE LA SOL·LICITUD)
11. Els concursants que participeu pels apartats 5 o 6, emplenareu aquesta part de la sol·licitud de la manera següent:
11.1 Participants per l’apartat 5:
a) Si només exerciu el dret preferent a la localitat, haureu d’incloure, per ordre de preferència, tots els centres d’aquesta, o bé assenyalar només la localitat,
si així ho preferiu. En el cas que vulgueu sol·licitar, a més, reserva de plaça a llocs i especialitats dels dos primers cursos de l’ESO, haureu de consignar, igualment,
tots els centres de la localitat en els quals s’imparteixen aquests cursos. De la mateixa manera, consignareu tots els centres d’educació d’adults de la localitat si
voleu llocs d’aquestes característiques.
b) Els qui vulgueu exercir el dret preferent a una altra o altres localitats de la zona, haureu de consignar tots els centres de les localitats a les quals opteu,
agrupats per blocs (en cada bloc, tots els centres d’una mateixa localitat); o bé, si ho voleu, podreu ressenyar únicament, i sempre per ordre de preferència, els codis
de les localitats en les quals desitjau que us apliquin aquest dret.
En tots els supòsits anteriors, a les caselles que corresponen específicament al codi d’especialitat (2 primeres caselles), hi heu de posar únicament les sigles
DP (dret preferent) amb les quals es consideraran sol·licitades totes les especialitats consignades a l’epígraf ‘ PER EMPLENAR SI PARTICIPAU EN LA
CONVOCATÒRIA DE DRET PREFERENT (APARTAT 5)’. En el cas que no consigneu les sigles ‘DP’, s’anul·laran aquestes peticions.
11.2 Participants per l’apartat 6:
Haureu d’incloure les peticions dels centres i/o localitats que vulgueu sol·licitar voluntàriament per aquest apartat. Per cada petició haureu de consignar el
codi de centre o de localitat i el codi d’especialitat, segons els Annexos II, III i IV de la Resolució de convocatòria.
11.3 Participants per ambdós apartats, 5 i 6:
En aquest cas, haureu d’agrupar les peticions de cada un dels apartats en blocs homogenis tot seguint l’ordre en què estan numerats, és a dir, haureu de formular en primer lloc les peticions corresponents a l’apartat 5 del dret preferent a localitat i, a continuació, les de l’apartat 6.
12. Haureu d’indicar els centres i/o localitats que sol·liciteu mitjançant el mateix codi amb el qual s’han publicat en les convocatòries específiques respectives.
Exemple: el codi de centre 07000194C i el codi de localitat 070050001 s’emplenarien així:
Petició de centre:
0

7

0

0

Petició de localitat:
0

1

9

4

C

0

7

0

0

5

0

0

0

1

13. Per sol·licitar més d’una especialitat en un mateix centre o localitat, haureu de repetir a diferents línies de l’apartat ‘B’ el codi de l’esmentat centre o localitat tantes vegades com especialitats diferents vulgueu demanar i sempre per ordre de preferència, llevat dels que participen per Dret preferent. A aquest efecte, es
considerarà especialitat diferent la que comporta el caràcter d’itinerant.
PETICIONS D’ILLA O ILLES (APARTAT ‘C’ DE LA SOL·LICITUD)
14. Només han d’emplenar aquest apartat els participants que puguin ser destinats lliurement per l’Administració, és a dir, els participants de l’apartat 6 de
les modalitats 3, 6, 8 o 10 i els qui han exhaurit les 6 convocatòries de les modalitats 4, 5 i 9, i també aquells de la modalitat 7 que han exhaurit les 3 convocatòries. S’anul·laran les peticions a tots els concursants que no compleixin aquests requisits.
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15. Aquests participants han d’indicar almenys una illa d’aquesta Comunitat on puguin ser destinats d’ofici per l’Administració si no aconsegueixen destinació en les peticions a centre i/o localitat i especialitat. Només s’adjudicarà destinació forçosa a centres de l’illa o illes que consignin. Serà voluntària la senyalització de més d’una illa a aquest efecte. El codi constarà de tres dígits, segons la taula que hi ha al punt 17 d’aquestes instruccions.
D’altra banda, els participants hauran de consignar, per ordre de preferència, a cada illa, totes les especialitats per a les quals estan habilitats perquè es puguin
tenir en compte, juntament amb les peticions d’illa o illes, en el moment d’adjudicar d’ofici destinació a un centre i/o especialitat de les illes sol·licitades.
16. CODIS D’ESPECIALITATS
16.1 Centres públics d’educació infantil/ primària i d’educació especial
ESPECIALITATS

CODI

ESPECIALITATS

CODI

Pedagogia terapèutica
Audició i llenguatge
Educació infantil
Primària

36
37
31
38

Filologia, castellà i anglès
Educació Física
Educació musical
Atenció a la diversitat

32
34
35
40

16.2 IES amb dos primers cursos d’educació secundària obligatòria
ESPECIALITATS

CODI

Pedagogia terapèutica
Audició i llenguatge
Llengua estrangera: anglès
Llengua estrangera: francès
Llengua castellana i literatura
Llengua catalana i literatura

60
61
25
26
24
62

ESPECIALITATS

CODI

Matemàtiques
Ciències naturals
Geografia i història
Educació física
Música
Atenció a la diversitat

23
22
21
27
28
41

16.3 Centres d’educació de persones adultes
ESPECIALITATS

CODI

ESPECIALITATS

CODI

Primària

74

Llengua estrangera: anglès
Llengua castellana i literatura

42
43

Llengua catalana i literatura
Geografia i història
Matemàtiques i ciències naturals

46
44
45

17. CODIS DE LES ILLES
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 la instància i la documentació acreditativa dels mèrits, separada de la manera següent :
Sobre blanc: la instància i la documentació corresponent als apartats g.1.1, g.1.2, g.1.3, g.1.4.
Sobre crema: la documentació corresponent als apartats e.1, e.2, e.3, f.1, f.2, f.3, g.1.5, g.1.6, g.1.7

48

BOIB

Num. 164

03-11-2007

BOIB

Num. 164

03-11-2007

49

50

BOIB

Num. 164

03-11-2007

BOIB

Num. 164

03-11-2007

51

52

BOIB

Num. 164

03-11-2007

BOIB

Num. 164

03-11-2007

53

BOIB

54

03-11-2007

Num. 164

Annex III B: Relació de centres d’educació especial
CODI

NOM

ADREÇA

CODI
LOCALITAT

CP

LOCALITAT

MUNICIPI

ZONA DE
CONCURS

NÚMERO
D’ORDRE

07004023

CEE SON FERRIOL

AVINGUDA DEL CID, S/N

070400007

07198

CREU VERMELLA, SA

PALMA

070014

301

Annex III C: Relació d’equips d’atenció primerenca
CODI

EQUIP D’ATENCIÓ PRIMERENCA

LOCALITAT

07700180

MALLORCA

PALMA

07700179

EIVISSA-FORMENTERA

EIVISSA

07700167

MENORCA

CIUTADELLA
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Annex V: relació d’instituts de secundària amb places de 1r cicle d’ESO.
Codi

Nom

Adreça

07008338
07008855

IES BALTASAR PORCEL
IES BENDINAT

07007899

IES CALVIÀ

07008363
07008065

IES SON FERRER
IES S’ARENAL

07008511
07008818
07003894
07007930

07006512
07003882
07007152
07007796

IES LLUCMAJOR
IES MARRATXÍ
IES ANTONI MAURA
IES ARXIDUC LLUÍS
SALVADOR
IES AURORA PICORNELL
IES EMILI DARDER
IES FRANCESC DE BORJA
MOLL
IES GUILLEM SAGRERA
IES JOAN ALCOVER
IES JOAN MARIA THOMÀS
IES JOSEP MARIA LLOMPART

SON PRIM, S/N
ARQUITECTE
FRANCESC CASAS,
S/N
AVINGUDA DE SON
PILLO, S/N
CÒNDOR, 9
ANTIGA CARRETERA
CAP BLANC, S/N
GRÀCIA, S/N
SON RAMONELL, S/N
PERÚ, 4
GILABERT DE
CENTELLES, 12
AMER, 46
SALVADOR DALÍ, 4
CARACAS, 6

07007747
07003833

IES JOSEP SUREDA I BLANES
IES JUNÍPER SERRA

07007371
07003869
07003870
07007838

IES MADINA MAYURQA
IES POLITÈCNIC
IES RAMON LLULL
IES SES ESTACIONS

07006925

IES SON RULLAN

07007942
07008016
07006238

07013139
07003845
07013383
07013164
07007917
07006305
07008341
07002191

IES LA RIBERA
IES SON PACS
SÓLLER, 13
IES CENTRE DE TECNIFICACIÓ
ESPORTIVA ILLES BALEARS
IES JOSEP FONT I TRIAS
QUINT S/N
IES GUILLEM COLOM
CASASNOVES
IES LLORENÇ GARCIAS I
FONT
IES CAPDEPERA
IES MOSSÈN ALCOVER

07002208
07013371

IES NA CAMEL·LA
IES PORTO CRISTO

07008375

IES SON SERVERA

07007607

IES JOSEP MIQUEL GUÀRDIA

07007954

IES CAP DE LLEVANT

07001964

IES JOAN RAMIS I RAMIS

07001940
CALDÉS
07000832
07000844

IES PASQUAL CALBÓ I
ANDREU, 1
IES JOSEP MARIA
QUADRADO
IES MARIA ÀNGELS

07008387

IES BIEL MARTÍ

07007851

IES ALCÚDIA

07001551

IES BERENGUER D’ANOIA

07007978
07008004
07008107

IES PAU CASESNOVES
IES ALBUHAIRA
IES SA POBLA

07006470

IES GUILLEM CIFRE DE
COLONYA
IES PORT DE POLLENÇA

07008843

ANDRATX
CALVIÀ

Zona de
Concurs
070014
070014

Número
d’ordre
403
459

07180 SANTA PONÇA

CALVIÀ

070014

405

070110017
070310001

07181 SON FERRER
07600 ARENAL, S’

CALVIÀ
LLUCMAJOR

070014
070014

406
420

070310003
070360004
070400012
070400012

07620
07009
07007
07005

LLUCMAJOR
MARRATXÍ
PALMA
PALMA

070014
070014
070014
070014

421
457
428
429

070400012
070400012
070400012

07007 PALMA
07011 PALMA
07007 PALMA

PALMA
PALMA
PALMA

070014
070014
070014

430
431
432

SALVADOR DALÍ, 5
VIAALEMANYA, 14
PABLO IGLESIAS, 93
PEDAGOG JOAN
CAPO, S/N
JOAN COLL, 2
CAMÍ DE SON
CLADERA, 20
MIQUELARCAS, 4
MENORCA, 1
VIA PORTUGAL, 2
MARQUÈS DE
FONTSANTA, 12
PAVELLONS SON
RULLAN, S/N
PINGÜÍ S/N

070400012
070400012
070400012
070400012

07011
07003
07004
07010

PALMA
PALMA
PALMA
PALMA

PALMA
PALMA
PALMA
PALMA

070014
070014
070014
070014

433
434
435
436

070400012
070400012

07008 PALMA
07009 PALMA

PALMA
PALMA

070014
070014

437
438

070400012
070400012
070400012
070400012

07010
07011
07012
07005

PALMA
PALMA
PALMA
PALMA

PALMA
PALMA
PALMA
PALMA

070014
070014
070014
070014

439
440
441
442

070400012

07009 PALMA

PALMA

070014

443

070400020

07610 PLATJA DE PALMA

PALMA

070014

462

CARRETERA DE

070400018

07120 SON SARDINA

PALMA

070014

444

GREMI FONERS S/N

070400012

07009 PALMA

PALMA

070014

467

PORTA DE SANT

070200002

07190 ESPORLES

ESPORLES

070014

465

AVINGUDA DE JULI
RAMIS, S/N
PERE AMORÓS
ESTEVA, 4
CAMÍ VELL DEL FAR
RONDA DE
L’INSTITUT, S/N
MESTRIA, S/N
CRTA. PORTO CRISTO
SON SEVERA S/N
CARRETERA SON
SERVERA-CALA MILLOR, S/N
AVDA. VERGE DE
MONTE TORO, S/N
FRANCESC F.
ANDREU, 2
AVDA. VIVES LLULL,
15
FRANCESC F.

070610004

07100 SÓLLER

SÓLLER

070014

454

070060001

07570 ARTÀ

ARTÀ

070026

404

070140002
070330006

07580 CAPDEPERA
07500 MANACOR

CAPDEPERA
MANACOR

070026
070026

408
422

070330006
070330009

07500 MANACOR
07680 PORTO CRISTO

MANACOR
MANACOR

070026
070026

423
466

070620008

07550 SON SERVERA

SON SERVERA

070026

455

070020001

07730 ALAIOR

ALAIOR

070038

401

070320010

07703 MAÓ

MAÓ

070038

424

070320010

07703 MAÓ

MAÓ

070038

425

070320010

07703 MAÓ

MAÓ

070038

426

MALLORCA, 65

070150003

07760 CIUTADELLA

CIUTADELLA

070040

409

RONDA DE BALEARS,
CARDONA
AVINGUDA DE SON
MORERA, S/N
ANTONI M.
ALCOVER, S/N
CTRA.
PALMA-ALCÚDIA, S/N
JOAN MIRÓ, S/N
MARIA I JOSEP, S/N
APARTAT DE
CORREUS 100
MARE ALBERTA, S/N

070150003
S/N
070230001

07760 CIUTADELLA

CIUTADELLA

070040

410

07750 FERRERIES

FERRERIES

070040

416

070030003

07410 PORT D’ALCÚDIA

ALCÚDIA

070051

402

070270001

07300 INCA

INCA

070051

418

070270001
070390001
070440001

07300 INCA
07440 MURO
07420 POBLA, SA

INCA
MURO
POBLA, SA

070051
070051
070051

419
427
456

070420004

07460 POLLENÇA

POLLENÇA

070051

447

070420005

07470 PORT DE POLLENÇA

POLLENÇA

070051

458

ROGER DE FLOR,
S/N

Codi
Localitat
070050001
070110013

Cp

Localitat

07150 ANDRATX
07015 BENDINAT

070110012

LLUCMAJOR
PONT D’INCA, ES
PALMA
PALMA

Municipi

BOIB
07008351

IES SANTA MARGALIDA

07008481

IES SINEU

07013140

IES BINISSALEM

07001401

IES ISIDOR MACABICH

07006299

IES SA BLANCA DONA

07008089

IES SA COLOMINA

07001371

IES SANTA MARIA D’EIVISSA

07007553

IES QUARTÓ DE PORTMANY

07012962
07008867

IES SANT LLORENÇ
DE BALÀFIA
IES SANT AGUSTÍ

07007929

IES ALGARB

07007759

IES XARC

07007802

IES MARC FERRER

07008454

IES DAMIÀ HUGUET

07007905

IES FELANITX

07008053

IES SANTANYÍ

07013152

IES PORRERES

07013498

IES JOAN TAIX
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CTRA. SANTA
MARGALIDA-CAN
PICAFORT, S/N
CARRETERA DE
LLORET, S/N
CAMÍ DE PEDAÇ S/N

070550002

07450 SANTA MARGALIDA

SANTA
MARGALIDA

070051

451

070600001

07510 SINEU

SINEU

070051

453

070080002

07350 BINISSALEM

BINISSALEM

070051

463

SA BLANCA DONA,
S/N - APARTAT DE
CORREUS 811
CARRETERA DE
SANT ANTONI, KM.
1,2
VICENT SERRA
ORVAY, 40
AVDA. IGNASI
WALLIS, 33
CTRA. CAN GERMÀ,

070260001

07800 EIVISSA

EIVISSA

070063

411

070260001

07800 EIVISSA

EIVISSA

070063

412

070260001

07800 EIVISSA

EIVISSA

070063

413

070260001

07800 EIVISSA

EIVISSA

070063

414

070460002

07820 SANT ANTONI DE

070063

448

070500002

07812 SANT LLORENÇ DE
BALÀFIA
07839 SANT AGUSTÍ
DES VEDRÀ
07817 SANT JORDI DE SES
SALINES
07840 SANTA EULÀRIA DES
RIU

SANT ANTONI
DE PORTMANY
SANT JOAN DE
LABRITJA
SANT JOSEP
DE SA TALAIA
SANT JOSEP
DE SA TALAIA
SANTA
EULÀRIA DES
RIU
FORMENTERA

070063

461

070063

460

070063

449

070063

450

070075

417

CAMPOS

070087

407

FINCA CAN XIC
TUNIÓ, S/N
FINCA DAVALL ES
POU, S/N
CARRETERA DE
L’AEROPORT, KM. 3
CARRETERA ES
CANAR, S/N
AVINGUDA DE
PORTO-SALÈ, S/N
CAMÍ DES RAVELLAR
FINCA NA LLARGA
CTRA. DE PETRA,
S/N
BERNAT VIDAL I
THOMÀS, S/N

070480002
070480004
070540004

070240007
070130001

07860 SANT FRANCESC DE
FORMENTERA
07630 CAMPOS

070220003

07200 FELANITX

FELANITX

070087

415

070570008

07650 SANTANYÍ

SANTANYÍ

070087

452

CTRA. MONTUIRI S/N

070430001

07260 PORRERES

PORRERES

070087

464

SAGASTA S/n

070440001

07420 SA POBLA

SA POBLA

070051

468

Annex VI: centres d’educació de persones adultes

DOMICILI

LOCALITAT

CODI LOC.

ZONA

N.ORDRE
MALLORCA
ORDINARIS
07006998
07007693
07008223
07007671
07013279
07500703

CEPA SON CANALS
CEPA LA BALANGUERA
CEPA CAMP RODÓ
CEPA FRANCESC DE BORJA MOLL
CEPA AMANECER (centre penitenciari)
Extensió centre penitenciari Eivissa

C/ SON CANALS, 10
C/ RODRÍGUEZ MÉNDEZ, 14
C/ PEDAGOG JOAN CAPÓ, S/N
C/ LLORENÇ M. DURAN, 37
C/ CTRA. DE SÓLLER S/N
C/ BARRI CAN FITA S/N

PALMA
PALMA
PALMA
INCA
PALMA
Sant Jordi de ses
Salines.

070400012
070400012
070400012
070270001
070400012
070480004

070014
070014
070014
070051
070014
070063

506
512
518
510
521
522

ITINERANTS
07006998
07007693
07008223
07007671
07008181
07000649
07007681
07000625
07008168
07001757
07008235
07001265
07008247

CEPA SON CANALS
CEPA LA BALANGUERA
CEPA CAMP RODÓ
CEPA FRANCESC DE BORJA MOLL
CEPA MANCOMUNITAT ES PLA
CEPA MANCOMUNITAT ES RAIGUER
CEPA LLEVANT
CEPA LLEVANT: AULA FELANITX
CEPA LLEVANT: AULA SON SERVERA
CEPA S’ARENAL
CEPA CALVIÀ
CEPA CALVIÀ: AULA ANDRATX
CEPA ALCÚDIA

C/ SON CANALS, 10
C/ RODRÍGUEZ MÉNDEZ, 14
C/ PEDAGOG JOAN CAPÓ, S/N
C/ LLORENÇ M. DURAN, 37
C/ HOSPITAL, 24
C/ ESCOLA GRADUADA, S/N
C/ LEPANTO, S/N
C/ SALAS, 1
C/ SANT ANTONI, 23
C/ DIEGO ZAFORTEZA, S/N
CARRETERA DE SA PORRASSA, 6
C/ ALEMANY, 3
C/ BENNASSAR, S/N

PALMA
PALMA
PALMA
INCA
PETRA
BINISSALEM
MANACOR
FELANITX
SON SERVERA
S’ARENAL
MAGALUF
ANDRATX
ALCÚDIA

070400012
070400012
070400012
070270001
070410002
070080002
070330006
070220003
070620008
070400002
070110007
070050001
070030001

070014
070014
070014
070051
070026
070051
070026
070087
070026
070014
070014
070014
070051

506
512
518
510
515
502
511
501
513
505
519
504
520

MENORCA
ORDINARIS
07007127
07007668

CEPA JOAN MIR I MIR
CEPA CIUTADELLA

C/ SANT JOAN, 10
C/ PIUS VI, 21

MAÓ
CIUTADELLA

070320010
070150003

070038
070040

508
509

ITINERANTS
07007127
07007668

CEPA JOAN MIR I MIR
CEPA CIUTADELLA

C/ SANT JOAN, 10
C/ PIUS VI, 21

MAÓ
CIUTADELLA

070320010
070150003

070038
070040

508
509
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EIVISSA
ORDINARI
07007115

CEPA PITIÜSES

C/ LLEÓ, 8

EIVISSA

070260001

070063

507

ITINERANTS
07007115
07008211
07008201

CEPA PITIÜSES
CEPA PITIÜSES: AULA SANT ANTONI
CEPA PITIÜSES: AULA SANTA EULÀLIA

C/ LLEÓ, 8
C/ CERVANTES, S/N
C/ SANT JOSEP, 71

EIVISSA
SANT ANTONI
SANTA EULÀLIA

070260001
070460002
070540004

070063
070063
070063

507
517
516

Annex VII: Model de declaració
.............................................................................. funcionari/a de carrera del cos de mestres, amb DNI: ..........................., i NRP: .................................
DECLAR,
Que, a l’efecte de participar en aquest concurs de trasllats, he superat el procediment per a l’adquisició de noves especialitats convocat per Ordre de 15 de
març de 2007, (BOIB núm. 44, de 22 de març de 2007).
ESPECIALITAT: ................................
........................, ..... d... .................., de 2007
(Signatura)

—o—
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 20549
Resolució del conseller de Salut i Consum de dia 9 d’octubre de 2007 per la qual es modifica la Resolució de la consellera de Salut i Consum de
22 de novembre de 2005, de resolució dels recursos d’alçada interposats contra la Resolució de la directora general de Farmàcia de 17 de maig
de 2005, d’autorització de tres noves oficines de farmàcia en la zona farmacèutica de Calvià, per donar compliment a la Sentència de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 477, de 29 de maig de 2007.
El conseller de Salut i Consum, en data 17 de setembre de 2007, va dictar Resolució d’execució de la Sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears núm. 477, de 29 de maig de 2007, dictada en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari 63/2006,
seguit a instàncies de Lorenzo Perelló Caubet, Miguel Ballester Cladera i Juan Bisquerra Oliver, representats pel Procurador Onofre Perelló Alorda, i assistits del
lletrat Enric Patiño Jordi.
L’objecte del recurs era la Resolució de la consellera de Salut i Consum, de 22 de novembre de 2005, de resolució del recurs d’alçada presentat per Lorenzo
Perelló Caubet, Miguel Ballester Cladera i Juan Bisquerra Oliver, contra la Resolució de la directora general de Farmàcia, de 17 de maig de 2005, d’autorització
de tres noves oficines de farmàcia en la zona farmacèutica de Calvià.
El tercer punt de la decisió de la sentència diu el que segueix:
‘Declaram no ser conforme a Dret i anul·lam la resolució recorreguda, però únicament perquè en la línia set de l’apartat quatre de la seva part dispositiva,
entre ‘farmàcia’ i ‘dins’, digui també ‘fora del nucli urbà de Palma Nova però’.
Aquesta sentència afecta la Resolució de la consellera de Salut i Consum, de 22 de novembre de 2005, de resolució del recurs d’alçada contra la Resolució
de la directora general de Farmàcia, de 17 de maig de 2005, d’autorització de tres noves oficines de farmàcia en la zona farmacèutica de Calvià que, per donar compliment a la decisió judicial, ha de modificar-se en el sentit indicat.
Per tot l’exposat,
RESOLC
Primer. Modificar l’apartat quart de la part dispositiva de la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 22 de novembre de 2005, de resolució dels recursos d’alçada interposats contra la Resolució de la directora general de Farmàcia de data 17 de maig de 2005, mitjançant la qual s’autoritzen tres noves oficines de
farmàcia en la zona farmacèutica de Calvià, que passa a tenir la redacció següent:
‘Quart.- Estimar parcialment els recursos d’alçada interposats el 6 de juliol de 2005, pel Sr. Lorenzo Perelló Caubet, Sr. Miguel Ballester Cladera i el Sr. Juan
Bisquerra Oliver, contra la Resolució de la directora general de Farmàcia de data 17 de maig de 2005, únicament quant a la ubicació d’una de les farmàcies autoritzades en Palma Nova. Es confirma, per tant, l’esmentada resolució excepte pel que fa a aquesta ubicació, que es revoca, procedint en aquesta alçada a ubicar
l’esmentada oficina de farmàcia fora del nucli urbà de Palma Nova però dins del perímetre format pel Districte 3er, segons plànol de districtes i seccions censals
de l’Ajuntament de Calvià esmentat.
Segon. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 9 d’octubre de 2007
El conseller de Salut i Consum
Vicenç Thomàs Mulet

—o—

