14
33412404M
43084233N
43002236X
41739930J
43104089L
46952068Y
73556569Q
43010020C
78203683A
43133995W
52255866G
41740353E
10543507P
43020849Q
41500705B
43063251Y
41388008Z
43082656E
43117454K
07500172X
41497409G
42953011M
79091021R
42953242Y
43137824J

BOIB
5/2
3/4
1/2/4
1/5
11/12
2
2
1/2/3/4/5/6/15
11/12
1
2
1/5
1
1/2
11/12
2
1/6
1/2
1/2/3/4/5/15
1
2/15
1/15
2
2
11/12
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41734827Q
52739446D
16043303K
41504157J
41456396T
07969592T
20167582D
41459108K
43034614G
78211437Y
19098974G
39136547T
41506141L
35118710X
43037406J
43062866N
18221587K
52784012R
51648059H
25419091C
17737317Q
43026113J
43160487K

06-11-2008
2/18
1
1/2/4
1/3
2/18/16
11/12
3
2/4
11/12
1
3
1/2
1/3/4
1/6
1/5
1/2
2/3/16
5/15/17
1/2/4/5
1
3/5
2/5/16
2/16
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ANNEX III
AJUDES ECONOMIQUES INDIVIDUALS TIPUS ‘C’ – DISTÀNCIA.
CONCEDIDES
DNI
42984299J
41739153H
44327454Z
78212644V
43074983P
41502542P
43109666F
41443641K
41455244K
42992946N
22969769Z
18232451Y
41739019E
20805418D
43097924H
43002744N
30694310M
43062282A
18220717W
25396767Y
46951587P
41461783M
43071985T
52783167F
24362150K

€/CONCEDITS
400
130
400
130
400
101,5
100
400
130
400
400
400
130
400
130
400
268
130
130
95
268
130
135
125
130
ANNEX III

AJUDES ECONOMIQUES INDIVIDUALS TIPUS ‘C’ – DISTÀNCIA.
DENEGADES
DNI
41446818J
43072522P
73560343H
41504693C
44325569S
52785111L
18220950M
43002829N
41736405F
20429549Y
43056481K
43050263J
43052699B

MOTIUS DENEGACIÓ
1/2/3/4
11/12
1/2/4
1/3/5
1/2
1/2/4/5
1/2/4
1
1
1/2/3/5
1/3
1/2/4
11/12

Num. 20983
Resolució del director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent de 31 d’octubre de 2008 per la qual es
regulen les proves d’accés de caràcter específic per als ensenyaments esportius de futbol i futbol sala del sistema educatiu i se’n
regula l’organització
El Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial, i estableix en l’article 30 els requisits d’accés de caràcter específic.
Aquest Reial decret 1363/2007, a la seva disposició transitòria tercera,
estableix la vigència de les normes de desenvolupament dels ensenyaments
esportius establerts en el Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre.
L’Ordre de 28 de juliol de 2008 de regulació dels ensenyaments esportius
de règim especial establerts a l’empara del Reial decret 1913/1997, de 19 de
desembre, i de l’exhauriment de determinades formacions esportives, a l’article
14 ens assenyala els requisits d’accés de caràcter específic.
El Decret 89/2006, de 13 d’octubre, pel qual s’estableixen els currículums, les proves i requisits d’accés corresponents als títols de tècnic esportiu i
de tècnic esportiu superior de les especialitats de futbol i futbol sala.
Atès que la superació de les proves específiques d’accés és un requisit per
accedir a aquests ensenyaments i que correspon a la Conselleria d’Educació i
Cultura regular-ne l’aplicació i la inspecció,
RESOLC
Primer
1. Aprovar les instruccions per les quals es concreten aspectes sobre l’organització de la prova d’accés de caràcter específic.
2. Aquestes instruccions s’inclouen com a Annex 1 d’aquesta Resolució.
3. L’Annex 4 detalla el calendari de les actuacions corresponents a la
prova.
Segon
Convocar la prova d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius de futbol i futbol sala del sistema educatiu, en els termes que figuren en les
instruccions que s’inclouen com a Annex 1 d’aquesta Resolució.
Tercer
Aquesta Resolució comença a vigir l’endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot
interposar recurs d’alçada davant la consellera d’Educació i Cultura en el termini d’un mes comptador des de la seva publicació, de conformitat amb el que
es preveu a l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Palma, 31 d’octubre de 2008
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El director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
Miquel Mestre Morey
ANNEX 1
Instruccions
Article 1
Persones que s’han d’inscriure per fer la prova d’accés de caràcter específic
S’hi poden inscriure les persones que tenen els requisits generals d’accés
i les persones que han superat les proves d’accés per a les persones sense requisits acadèmics.
Article 2
Termini d’inscripció a les proves
La inscripció a la prova d’accés de caràcter específic als ensenyaments
esportius de futbol i futbol sala de règim especial s’ha de fer del dia 19 al 24 de
novembre, ambdós inclosos.
Article 3
Lloc per inscriure’s per fer la prova d’accés de caràcter específic
1. La inscripció de la prova d’accés de caràcter específic als ensenyaments
esportius de futbol i futbol sala de règim especial s’ha de fer, únicament, en els
centres que s’indiquen a continuació, els quals són els únics que poden fer
aquestes proves en aquesta convocatòria:
- IES Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears (Palma)
- IES Cap de Llevant (Maó)
- IES Algarb (Sant Jordi).
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l’empara del Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, i de l’exhauriment de
determinades formacions esportives.
Article 8
Admissió per fer les proves
Cada centre educatiu ha de comprovar, amb la documentació rebuda, que
les persones que sol·liciten fer la prova tenen l’edat i la resta de condicions que
permeten fer-la.
Article 9
Llistes provisionals de persones admeses i de persones excloses per fer la
prova d’accés de caràcter específic
Les llistes provisionals de persones admeses i de persones excloses per fer
la prova d’accés s’han de publicar el dia 25 de novembre de 2008 abans de les
10.00 h, en el tauler d’anuncis del centre educatiu on s’ha presentat la sol·licitud.
Article 10
Reclamacions
1. Les reclamacions contra les llistes provisionals de persones admeses i
excloses per fer la prova d’accés de caràcter específic es poden presentar els dies
26 i 27 de novembre de 2008, davant el director del centre educatiu on s’ha presentat la sol·licitud.
2. Aquestes reclamacions han d’estar resoltes el dia 27 de novembre de
2008.

2. La prova s’ha de fer en el mateix centre on s’ha fet la inscripció o, si
n’és el cas, a altres instal·lacions exteriors al centre educatiu, de la qual cosa
s’informarà al mateix centre.

Article 11
Llistes definitives de persones admeses per fer la prova d’accés de caràcter específic
1. El dia 28 de novembre de 2008 cada centre educatiu ha de publicar les
llistes definitives de persones admeses per fer la prova d’accés de caràcter específic.

3. Excepcionalment, la Direcció General de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent pot autoritzar que una persona faci la prova en un centre públic diferent dels quals estan establerts en el punt anterior.

2. Contra les llistes definitives es pot presentar recurs d’alçada davant el
director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent, en el termini d’un mes, comptador des de la data de la publicació.

Article 4
Documentació necessària per inscriure’s per fer la prova d’accés de caràcter específic
1. Per formalitzar la inscripció, les persones interessades a realitzar la
prova d’accés de caràcter específic han de presentar, en tots els casos:

Article 12
Comunicació de dades d’inscripció per fer la prova d’accés de caràcter
específic
1. Tots els centres que fan proves d’accés han de comunicar a la Direcció
General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent, per fax
(971177534) o per correu electrònic (spla@dgfpap.caib.es), el nombre total de
persones inscrites per fer la prova, com a màxim, el dia 28 de novembre de
2008.

a) Sol·licitud per duplicat segons el model oficial (Annex 2), que es pot
trobar al centre on s’han d’inscriure i també a la pàgina web de la Direcció
General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent
(http://aper.caib.es).
b) Original i fotocòpia del document oficial d’identificació.
c) Declaració jurada que no es té cap requisit d’accés directe que li permet l’accés als ensenyaments esportius de règim especial, de conformitat amb
el model que la Conselleria ha de lliurar als centres que fan la prova (Annex 3),
i que també es troba a la pàgina web de la Direcció General de Formació
Professional i Aprenentatge Permanent (http://aper.caib.es).
Article 5
Actuació amb la documentació necessària per inscriure’s per fer la prova
La secretaria del centre on es fan les inscripcions per fer la prova, un cop
ha comprovat que la sol·licitud d’inscripció està degudament emplenada, n’ha
de segellar un dels exemplars i l’ha de retornar a la persona interessada. La
secretaria del centre s’ha de quedar la fotocòpia del document oficial d’identificació i la de la resta de documentació que es presenta, un cop acarada amb l’original.
Article 6
Persones que estan exemptes de fer la prova d’accés de caràcter específic
Les situacions que permeten l’exempció de les proves d’accés de caràcter
específic són les que s’estableixen a l’article 15 de l’Ordre de 28 de juliol de
2008 de regulació dels ensenyaments esportius de règim especial establerts a
l’empara del Reial decret 1913/1997, de 19 de desembre, i de l’exhauriment de
determinades formacions esportives.
Article 7
Persones que sol·liciten la prova d’accés de caràcter específic adaptada
per a persones que acrediten discapacitat
Aquesta situació s’estableix en l’article 19 de l’Ordre de 28 de juliol de
2008 de regulació dels ensenyaments esportius de règim especial establerts a

2. Així mateix, el dia 28 de novembre de 2008, els centres educatius han
de trametre, per correu urgent o donar en mà, a la Direcció General de Formació
Professional i Aprenentatge Permanent, la còpia de les sol·licituds i de la documentació que hi adjunten les persones que demanen fer una prova adaptada.
Article 13
Data i horari de realització de la prova d’accés de caràcter específic
1. La prova d’accés s’ha de fer el dia 29 de novembre de 2008.
2. L’horari i l’ordre de desenvolupament de la prova s’ha de fer públic al
tauler d’anuncis dels centres on s’ha de realitzar i, si n’és el cas, a la seva pàgina web, amb una antelació mínima de 48 hores abans d’iniciar-la, i és el
següent:
- 8.30 hores: Reunió del tribunal avaluador.
- 9.00 hores: Inici de la prova
Article 14
Publicació de la relació d’estris
La relació d’estris, en cas que siguin necessaris per al desenvolupament de
la prova, s’ha de publicar en el tauler d’anuncis del centre on es realitzi la prova,
el mateix dia que es publica la llista definitiva de persones admeses.
Article 15
Verificació de la identitat dels aspirants
Els membres del tribunal avaluador han de verificar la identitat dels aspirants en qualsevol moment del desenvolupament la prova.
Article 16
Incidències
1. Quan hi hagi causes justificades que alterin o impedeixin a algun aspi-
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rant la realització de la prova, el tribunal avaluador ho ha de comunicar a la
Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent, la qual
ho ha de resoldre d’acord amb el que consideri que és procedent.
2. Aquestes incidències s’han de fer constar a l’acta d’avaluació de la
prova.
Article 17
Tribunal Avaluador
1. La Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge
Permanent ha de designar els tribunals avaluadors per a les proves de cada especialitat.
2. Els tribunals avaluadors tenen la funció d’organitzar les proves i desenvolupar-les, i han d’estar formats per:
a) Presidència: el director o la directora del centre educatiu on estan adscrits els ensenyaments, i la seva funció és garantir que el desenvolupament de
les proves d’accés es realitzi conforme al que estableixen els decrets i reials
decrets de títols.
b) Secretaria: el cap o la cap del departament dels ensenyaments esportius
de règim especial del centre educatiu o un professor o una professora del departament de la família professional d’activitats físiques i esportives o un professor
del Departament d’educació física. La seva funció és aixecar acta del desenvolupament de les proves i certificar que aquestes es fan conforme a la norma.
c) Un mínim de tres persones avaluadores, que compleixin els requisits de
titulació o certificació establerts en la normativa corresponent per a cada especialitat esportiva, i tenen la funció de valorar les actuacions de les persones aspirants.
Article 18
Expedients de les persones inscrites
Els centres educatius han de posar a disposició del tribunal avaluador la
documentació presentada per les persones inscrites per a la realització de les
proves d’accés.
Article 19
Contingut i qualificació de la prova
1. El contingut i els criteris d’avaluació de la prova específica d’accés de
les especialitats de futbol i futbol sala es detallen en l’Annex 1 del Decret
89/2006, de 13 d’octubre de 2006.
2. En la qualificació final de les proves s’han d’utilitzar els termes apte i
no apte. Per obtenir la qualificació d’apte, les persones aspirants han de superar
les dues parts que formen la prova.
Article 20
Tramesa de la còpia de les actes a la Direcció General de Formació
Professional i Aprenentatge Permanent
S’ha d’enviar una còpia acarada de les actes a la Direcció General de
Formació Professional i Aprenentatge Permanent, una vegada acabat el procediment d’avaluació.
Article 21
Llistes provisionals de persones aptes i no aptes a la prova d’accés
El dia 2 de desembre de 2008 cada centre educatiu on s’ha fet la prova
d’accés ha de publicar la llista provisional de persones que han resultat aptes i
no aptes a aquesta prova.
Article 22
Reclamacions contra les llistes provisionals de persones aptes i no aptes
1. Contra la llista provisional és possible presentar una reclamació davant
el tribunal avaluador els dies 2 i 3 de desembre de 2008.
2. El tribunal avaluador ha d’estudiar el contingut de la reclamació i, si
n’és el cas, ha d’indicar a la persona interessada que assisteixi a una sessió de
revisió de proves en la qual el tribunal pugui comentar els criteris de correcció
i de qualificació que hi ha fet servir.
3. La revisió de la prova, si és necessària, s’ha de fer el dia 4 de desembre
de 2008.
4. El tribunal avaluador ha d’estendre acta de la sessió de resolució de les
reclamacions presentades.
5. Les persones que no estiguin conformes amb el resultat de la revisió
que resolgui el tribunal avaluador poden interposar un recurs d’alçada davant el
director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent en el ter-
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mini d’un mes comptador des de la publicació de les llistes definitives (fins dia
5 de gener de 2009).
Article 23
Llistes definitives de persones aptes
Les llistes definitives de persones aptes a la prova d’accés s’han de publicar el 5 de desembre de 2008 en el tauler d’anuncis de cada centre que ha fet la
prova.
Article 24
Lliurament dels certificats d’aptitud a la prova
Les persones que han superat la prova d’accés poden recollir el certificat
que ho acredita en el mateix centre públic on s’ha fet la prova a partir del 5 de
desembre de 2008.
Article 25
Sol·licitud de plaça en els ensenyaments esportius de règim especial
Les persones que tenen el certificat que acredita que han superat la prova
d’accés, i les que tenen una altra documentació que els permet l’exempció d’aquesta prova, poden sol·licitar l’admissió als ensenyaments esportius que vulguin cursar de conformitat amb la normativa d’admissió als ensenyaments
esportius de futbol i futbol sala a partir del 15 de desembre.
ANNEX 2
Inscripció per fer la prova d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius
Llinatges: ________________________
Adreça: __________________________
Localitat: _________________________

Nom: ___________________________
CP: ________ Telèfon: _____________
DOI: ____________________________

EXPÒS:
( )Que reunesc els requisits generals d’accés
( )Que he superat la prova d’accés de caràcter general per a les persones sense requisits
acadèmics
Per això, adjunt la documentació següent:
( )Document oficial d’identificació (obligatori)
( )Declaració jurada que no es té cap requisit d’accés directe que es permet l’accés als
ensenyaments esportius de règim especial
SOL·LICIT:
Ser inscrit per fer la prova d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius que
s’ha de fer el dia 29 de novembre de 2008.
FUTBOL I FUTBOL SALA

NIVELL I

SI N’ÉS EL CAS, DEMAN:
( )L’adaptació de la prova perquè tenc necessitats educatives especials, per la qual cosa
aport:
( )Certificat oficial que acredita el tipus i grau de discapacitat
( )Dictamen d’escolarització amb el vistiplau del Departament d’Inspecció Educativa
______________ , ____ de novembre de 2008
(Signatura del sol·licitant)
SR. DIRECTOR / SRA. DIRECTORA DE L’IES _____________________________
(denominació del centre on es presenta la sol·licitud)
ANNEX 3
Declaració jurada
Proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius de règim especial
(Nom i llinatges) ___________________________________________, amb document
oficial d’identificació núm. _____________________, inscrit /a en les proves d’accés de
caràcter específic als ensenyaments esportius de futbol i futbol sala de règim especial,
DECLAR SOTA JURAMENT / PROMESA QUE
No reunesc cap dels requisits esportius que permeten l’accés directe als ensenyaments
esportius de règim especial.
- En cas de reunir-los en el moment de realitzar la prova, no concorreré a ella.
__________________, ______ de novembre de 2008
(Signatura)
ANNEX 4
Calendari de la prova d’accés de caràcter específic de futbol i futbol sala
Convocatòria 2008
ACTUACIÓ
INSCRIPCIÓ PER FER LES PROVES

Art.
2

DATES
19-24 de novembre

Publicació de les llistes provisionals
de persones admeses i de persones excloses

9

25 de novembre

BOIB

06-11-2008

Num. 157

17

sits establerts.
Reclamacions contra aquestes llistes provisionals

10.1

26 i 27 de novembre

Publicació de la resposta a les reclamacions

10.2

27 de novembre

Llista definitiva de persones admeses

11

28 de novembre

Cada centre comunica a la DGFPAP el
nombre de persones inscrites, la llista de
persones que sol·liciten una prova adaptada
i la proposta de la Comissió Avaluadora

12.1

28 de novembre

Cada centre tramet a la DGFPAP, per
correu urgent o en mà, les còpies de les
sol·licituds i de la documentació que
adjunten les persones que sol·liciten una
prova adaptada

12.2

28 de novembre

Publicació de la relació d’estris necessaris
(si s’escau)

14

28 de novembre

PROVA

13

29 de novembre

Correcció de la prova

1-2 de desembre

Llista provisional de persones aptes i de
persones no aptes

21

2 de desembre

Reclamacions contra la llista provisional

22

2-3 de desembre

Revisions de proves (si és necessari )

22.3

4 de desembre

Publicació de la llista definitiva de persones
aptes i de persones no aptes

23

5 de desembre

Lliurament dels certificats d’aptitud

24

5 de desembre

Tramesa de la còpia de les actes de les
proves a la DGFPAP

20

5 de desembre

22.5

Un mes des de la
publicació de la
llista definitiva
(fins 5 de gener)

25

A partir del 15 de
desembre

Per tot l’exposat, dicto la següent
Resolució
1. Convocar un procediment extraordinari per accedir al model de carrera
professional del personal laboral de la Fundación Hospital Manacor pertanyent
a categories professional de caràcter no sanitari i d’aquelles sanitàries que no
requereixen titulació universitària.
2. Aprovar les bases que han de regir aquesta convocatòria, que s’adjunten com a annex I.
3. Aprovar el model de sol·licitud per participar en aquesta convocatòria,
que s’adjunta com a annex II.
4. Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
A l’empara del Reial Decret Legislatiu 2/1995 de 7 d’Abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Procediment Laboral, contra aquesta resolució
les persones interessades poden interposar una demanda davant del Jutjat Social
competent, havent efectuat prèviament un intent conciliatori davant del Tribunal
d’Arbitratge i Mediació de les Illes Balears (T.A.M.I.B.).
Manacor, 28 d’octubre de 2008
Francesc Marí Marí
Director gerent.
Fundació Hospital Manacor

ANNEX I
BASES DE LA CONVOCATÒRIA

Termini per a què les persones que no estiguin
conformes amb el resultat de la revisió que
resolgui el tribunal avaluador puguin presentar
un recurs d’alçada davant el director general de
Formació Professional i Aprenentatge Permanent
Sol·licitud de plaça en els cicles de grau mitjà pel
torn d’accés mitjançant prova

—o—
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 21033
Resolució del director gerent de la Fundación Hospital Manacor
d’octubre de 2008 per la qual es convoca un procediment
extraordinari per accedir al model de carrera professional del
personal laboral de la Fundación Hospital Manacor pertanyent
a categories professionals de caràcter no sanitari i d’aquelles
sanitàries que no requereixen titulació universitària
Antecedents
L’article 40 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’estatut marc del
personal estatutari dels serveis de salut, preveu establir mecanismes de carrera
professional per al personal dels seus serveis de salut, la qual cosa suposarà el
dret dels professionals a progressar de manera individualitzada com a reconeixement al seu desenvolupament professional quant a coneixements, experiència
i compliment dels objectius de l’organització a la qual donen servei.
Per desenvolupar aquestes previsions normatives es va aprovar l’Acord
del Consell de Govern de 4 de juliol de 2008 pel qual es ratifica l’Acord de la
Mesa Sectorial de Sanitat de 26 de maig de 2008 pel qual s’aprova i es desenvolupa el model de carrera professional del personal del Servei de Salut de les
Illes Balears pertanyent a categories o a altres agrupacions de caràcter no sanitari i d’aquelles altres sanitàries que no requereixen titulació universitària
(B.O.I.B. núm. 98, de 15 de juliol de 2008).
A la disposició transitòria única d’aquest Acord es preveu la implantació
-amb caràcter extraordinari i per una sola vegada- d’un període transitori que té
per finalitat l’enquadrament inicial de grau del personal que compleixi els requi-

Primera. Objecte.
1. Aquesta convocatòria es regeix pel que disposa l’Acord del Consell de
Govern de 4 de juliol de 2008 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial
de Sanitat de 26 de maig de 2008 pel qual s’aprova i es desenvolupa el model
de carrera professional de del personal del Servei de Salut de les Illes Balears
pertanyent a categories o a altres agrupacions de caràcter no sanitari i d’aquelles
altres sanitàries que no requereixen titulació universitària (B.O.I.B. núm. 98, de
15 de juliol de 2008).
2. Aquesta convocatòria té com objecte establir un procediment extraordinari -que té per finalitat l’enquadrament inicial de grau- per accedir amb
caràcter excepcional i per una sola vegada al model de carrera professional del
personal pertanyent a categories professionals de caràcter no sanitari i d’aquelles sanitàries que no requereixen titulació universitària.
3. Fora d’aquest període d’implantació, els professionals de la Fundación
Hospital Manacor només poden desenvolupar la seva carrera professional de la
manera ordinària prevista al capítol IV de l’Acord citat.
Segona. Àmbit d’aplicació
1. Poden participar en aquest procediment extraordinari els col·lectius
següents:
a) El personal laboral sanitari fix, el personal laboral indefinit (excepte
aquell que hagués obtingut aquesta última condició per pronunciament judicial),
i el personal laboral temporal amb contracte ininterromput com a mínim des del
30 d’octubre de 2001, que presti els seus serveis en la Fundación Hospital
Manacor, al que s’hagi exigit per ingressar qualsevol dels títols previstos a l’article 6.2.b de la Llei 55/2003 i que hagi manifestat prèviament la intenció i el
compromís d’accedir a integrar-se al règim estatutari d’acord amb el Pla
d’Ordenació de Recursos Humans.
b) El personal laboral no sanitari fix, el personal laboral indefinit (excepte aquell que hagués obtingut aquesta última condició per pronunciament judicial), i el personal laboral temporal amb contracte ininterromput com a mínim
des del 30 d’octubre de 2001, que presti els seus serveis a la Fundación Hospital
Manacor, al que s’hagi exigit per ingressar qualsevol dels títols previstos a l’article 7.2 de la Llei 55/2003 i que hagi manifestat prèviament la intenció i el compromís d’accedir a integrar-se al règim estatutari d’acord amb el Pla d’ordenació de recursos humans.
2. El personal laboral citat en els apartats anteriors que participi en aquest
procediment i que posteriorment incompleixi el compromís d’integrar-se al
règim estatutari haurà de tornar les quantitats percebudes en concepte de carrera professional.
Tercera. Requisits

