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La presentació de la sol·licitud i documentació pertinents per participar en
la convocatòria extraordinària es podrà fer efectiva fins al darrer dia que contempli cada un dels períodes puntuals habilitats a tal efecte que es duguin a
terme al llarg de l’any.
Quarta. Publicació de la llista d’admesos i d’exclosos.
La validació de la documentació es farà una vegada conclòs el termini
establert a cada període puntual. Una vegada validada, es publicarà la Resolució
que aprovi la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos a l’adreça
http://dgpdocen.caib.es. Contra aquesta llista provisional s’obrirà un termini de
tres dies hàbils comptadors des de l’endemà de la seva publicació per tal que les
persones interessades puguin formular-hi les reclamacions que creguin oportunes davant la Direcció General de Personal Docent.
La Direcció General de Personal Docent estimarà o desestimarà les reclamacions presentades i publicarà la Resolució que aprovi les llistes definitives a
la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent
(http://dgpdocen.caib.es).
Contra la Resolució que aprovi les llistes definitives –que no exhaureix la
via administrativa- les persones interessades poden interposar recurs d’alçada
davant la consellera d’Educació i Cultura, en el termini d’un mes comptador des
de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb l’article 115 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 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.
Cinquena. Gestió de la llista única
5.1 Confecció de la llista única.
L’ordenació dels participants es farà d’acord amb el procediment previst
a la base quarta de la Resolució del director general de Personal Docent, de 18
d’abril de 2008, per la qual es regulen les bases i els procediments per gestionar
les llistes d’interinitats amb la finalitat de cobrir vacants i substitucions en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.
Sisena. Esmena dels motius d’exclusió
L’esmena dels motius d’exclusió dels aparts 3 o 4 de l’annex I de la
Resolució del director general de Personal Docent, de dia 14 de maig de 2008
(BOIB núm 70, de 22 de maig de 2008) suposarà l’admissió de l’aspirant a la
llista de substituts de la present convocatòria extraordinària.
La documentació necessària es podrà presentar en qualsevol moment al
llarg del període de la convocatòria extraordinària anual (no necessàriament en
els períodes puntuals d’obertura). Aquesta documentació s’haurà de lliurar compulsada a qualsevol dels registres de la Conselleria d’Educació i Cultura, o a les
delegacions territorials d’Educació de Menorca o d’Eivissa i Formentera o a
qualsevol dels llocs que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
Setena. Normes generals.
Les normes generals que regiran aquesta convocatòria són les establertes
a la base quarta de la Resolució del director general de Personal Docent de 14
de maig de 2008 (BOIB núm. 70 del 22 de maig).
Palma, 30 de gener de 2009
El director general de Personal Docent
Miquel Coll Cañellas
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2. Titulació
Per cada una de les funcions sol·licitades: fotocòpia compulsada del títol
o títols necessaris per impartir les funcions o certificació acadèmica original o,
en tot cas, una fotocòpia compulsada acreditativa d’haver realitzat tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què
es van acabar. En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis realitzats, s’ha d’ajuntar també la fotocòpia compulsada del rebut que acrediti el
pagament corresponent dels drets d’expedició del títol. Si la titulació ha estat
obtinguda a l’estranger, cal adjuntar la corresponent homologació
Exclusivament per a les funcions de les especialitats dels professors tècnics de formació professional i dels mestres de taller d’arts plàstiques i disseny,
als efectes de presentació del títol requerit, en el cas d’haver tingut experiència
professional per l’assoliment del requisit de titulació a efectes de docència, hauran de presentar una fotocòpia compulsada del contracte o contractes de treball
corresponents, o una certificació, emesa pel cap de personal de l’empresa en què
hagin prestat serveis, on s’especifiqui la durada i la tasca desenvolupada. En
aquest cas s’ha d’adjuntar també una còpia del butlletí de cotització a la
Seguretat Social (TC2).
3. Formació pedagògica i didàctica –professors d’ensenyament secundari
Certificat d’aptitud pedagògica o equivalent. Quan en substitució del certificat d’aptitud pedagògica s’al·legui experiència docent efectiva durant dos
cursos acadèmics, s’ha d’acreditar aquest fet mitjançant certificació expedida
pel secretari amb el vistiplau del director del centre, si es tracta d’un centre
públic. Si l’experiència docent que s’acredita correspon a un centre privat, l’esmentada certificació ha de ser expedida pel director del centre amb el vist-i-plau
de la Inspecció d’Educació.
4. Llengua catalana
Fotocòpia compulsada del certificat acreditatiu del coneixement adequat
de la llengua catalana.
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Num. 1717
Resolució del director general de Personal Docent, de dia 30 de
gener de 2009, per la qual s’estableixen els criteris específics per
a la modificació de les plantilles orgàniques dels centres docents
públics d’ensenyament no universitari de les Illes Balears per al
curs 2009-2010
El Decret 11/2007 d’11 de juliol (BOIB núm. 104 de 12 de juliol de 2007)
estableix que les competències de la Direcció General de Personal Docent són
l’ordenació i la gestió del personal docent al servei dels centres educatius.
El Pla de 4 de febrer de 2008, per l’estabilitat del personal docent i la
millora del sistema educatiu, fixa els criteris generals del procés anual de modificació de la plantilla orgànica, així com la possibilitat d’establir criteris específics per a cada curs escolar en funció de les necessitats del sistema educatiu.
Per tot això, tenint en compte les previsions d’escolarització per al curs
2009-2010, la planificació educativa realitzada, i de conformitat amb els acords
de plantilles vigents,
RESOLC
1. Fixar que els criteris específics per a la modificació de les plantilles
orgàniques dels centres docents públics d’ensenyament no universitari de les
Illes Balears per al curs 2009-2010 siguin els següents:
a) Centres d’educació infantil i primària.
a.1. Plantilles tipus del centres d’educació infantil i primària.

ANNEX
Documentació justificativa dels requisits dels aspirants que participen en
aquesta convocatòria.
Requisits
Documents justificatius
1. Requisit general
Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) vigent. En el cas de no
ser espanyol, cal presentar una fotocòpia del document acreditatiu de la seva
nacionalitat o una fotocòpia del passaport. Si n’és el cas, per als aspirants que
s’acullin a allò que s’estableix en el paràgraf segon de l’apartat 1.1.a de la base
primera de la Resolució de 14 de maig de 2008 (BOIB núm. 70 de 22 de maig),
una fotocòpia compulsada de les pàgines corresponents del llibre de família i
certificació de l’empadronament dels membres de la unitat familiar.

Centres incomplets
- Un mestre per unitat d’infantil i primària.
- En el cas de primària, la consolidació progressiva dels especialistes en
relació a les necessitats del centre, es farà seguint l’ordre següent: filologia
anglesa, educació física i música.
Centres d’1 línia (3 unitats d’EI + 6 unitats d’EP)).
- 4 places d’Educació infantil (EI)
- 6 places d’Educació primària (EP)
- 1 plaça de Filologia anglesa (FA)
- 1 plaça d’Educació física (EF)
- 1 plaça de Música (MU)
- 1 plaça de Pedagogia terapèutica (PT)
Total: 14 mestres en plantilla (ràtio núm. mestres/núm. unitats: 1.55)

BOIB

05-02-2009

Num. 19

Centres de 2 línies (6 unitats d’EI + 12 unitats d’EP)
- 8 places d’Educació infantil (EI)
- 12 places d’Educació primària (EP) + 3 places de Filologia anglesa (FA)
o 13 places d’Educació primària (EP) + 2 places de Filologia anglesa (FA)
- 2 places d’Educació física (EF)
- 1 plaça de Música (MU)
- 1 plaça de Pedagogia terapèutica (PT)
- 1 plaça d’Atenció a la diversitat (AD)
Total: 28 mestres en plantilla (ràtio núm. Me0stres/núm. unitats: 1.55)
Centres de 3 línies (9 unitats d’EI + 18 unitats d’EP)
- 12 places d’Educació infantil (EI)
- 18 places d’Educació primària (EP)
- 4 places de Filologia anglesa (FA)
- 3 places d’Educació física (EF)
- 2 places de Música (MU)
- 1 plaça de Pedagogia terapèutica (PT)
- 1 plaça d’Atenció a la diversitat (AD)
- 1 plaça d’Audició i llenguatge (AL)
Total: 42 mestres en plantilla (ràtio núm. mestres/núm. unitats: 1.55)
a.2. Es consolidaran progressivament en plantilla les places d’Audició i
llenguatge (AL) i Pedagogia terapèutica (PT) en els centres on aquestes places
hagin estat habilitades durant els tres darrers cursos i en els quals, per la zona en
la qual s’ubiquen, es mantenguin les previsions d’escolarització d’alumnat amb
necessitats específiques de suport educatiu.
a.3. Es consolidaran progressivament en plantilla les places d’Audició i
llenguatge (AL) i Pedagogia terapèutica (PT) en aquells centres que tenguin
aules ASCE.
a.4. En els centres d’una i dues línies completes que tenguin previstes places habilitades per al curs 2009/2010 en el primer cicle d’educació primària, es
podrà consolidar una plaça més -preferiblement d’anglès- si la previsió de continuïtat de la plaça és almenys de 5 anys.
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i PT amb quatre anys d’antiguitat. La consolidació d’AD o plaça equivalent es
fa de la següent manera:
- en els centres en els quals hi hagi una plaça d’ AD ocupada, si es consolida la segona, aquesta serà d’àmbit científico-tècnic o d’àmbit socio-lingüistic
com a suport, en lloc d’un altre AD
- els centres que tenen dues places d’AD en plantilla ocupades, queden
igual
- en els centres on no hi ha AD en plantilla, es crearà una plaça d’àmbit
científico-tècnic o d’àmbit socio-lingüistic
- si la plaça d’AD està vacant es convertirà en una plaça d’àmbit científico-tècnic o d’àmbit socio- lingüístic
b.10. Cicles formatius: es revisen les plantilles segons els cicles considerats consolidats per la Direcció General de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent.
c) Centres d’adults
c.1. En el cas de les places d’especialistes del cos de mestres que no estan
ocupades es passen a primària o al cos de secundària de la mateixa especialitat.
c.2. En el cas de les places de secundària, les places d’àmbit s’aniran
transformant en especialitats sempre que no estiguin ocupades.
d) EOEPs
Es consolidaran progressivament en plantilla, i d’acord amb les necessitats de cada equip, les places d’Orientació Educativa que han estan habilitades
durant els tres darrers cursos.
e) Equips d’atenció primerenca
Es consolidaran progressivament en plantilla les places de les especialitats
de Pedagogia terapèutica (PT) i AL (Audició i Llenguatge) que han estat habilitades durant els tres darrers cursos.

b) Instituts d’educació secundària
f) Centres amb ensenyaments de règim especial
b.1. Les plantilles s’han elaborat amb grups consolidats des de fa 4 anys
amb una ràtio mitjana de 20 o més alumnes per a cada grup.
b.2. Les assignatures optatives, així com les hores de tutoria, de coordinacions, de direcció,... no han estat incloses en el còmput d’hores dels diferents
departaments.
b.3. En el còmput, a part de les hores de cada matèria, sí s’ha inclòs únicament mitja hora setmanal de desdoblament d’anglès i tecnologia per grup, i
les matèries de modalitat dels diferents batxillerats.
b.4. Les assignatures de ciències naturals de 1r, 2n i 3r d’ESO s’han repartit a parts iguals entre els departaments de biologia i de física i química.

Es consolidaran progressivament en plantilla les places de les especialitats
que han estat habilitades durant els tres darrers cursos.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, podrà
interposar-se recurs d’alçada davant la consellera d’Educació i Cultura, en el
termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació,
d’acord amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i
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.

b.5. També s’han inclòs les 3 hores de cap de departament.

Palma, 30 de gener de 2009

b.6. A partir de les hores que surten per a cada departament de cada centre, es consolidarà la plantilla tenint en compte el següent:

El director general de Personal Docent
Miquel Coll Cañellas

- La primera plaça d’una especialitat es crearà a partir de 8 hores lectives.
- A partir de la segona, es consolidarà la darrera plaça a partir de 15h,
sempre que estiguin totes les anteriors a 18. Per arribar a les quinze hores s’augmentarà el nombre d’hores que surten amb dues per cada membre de la plantilla per poder dedicar a tutories, coordinacions, direccions, activitats d’estudi i
totes les diferents hores que no estan contemplades en el còmput de plantilla de
cada departament
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b.7. Per a les matèries de matemàtiques, castellà i català s’arrodonirà
directament a l’alça per consolidar plantilla, a causa del nombre d’optatives
d’ESO que imparteixen.
b.8. S’amortitzarà una plaça quan existeixin menys de 8 hores lectives del
departament corresponent.
b.9. La plantilla bàsica dels departaments d’orientació a secundària serà:
- 1 plaça d’Orientació educativa (PS/PD) si el centre té menys de 20 grups
d’ESO i 2 places si té 20 grups o més
- 1 plaça de Pedagogia terapèutica (PT)
- 1 plaça de suport a l’àrea de llengua i ciències socials (ASL)
- 1 plaça de suport a l’àrea de ciències i tecnologia (ACT)
- 1 plaça de professor d’àmbit pràctic (AP)
A més es consoliden en plantilla les places d’atenció a la diversitat (AD)

CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 1323
Resolució de la consellera d’Interior de 21 de gener de 2009 per
la qual s’aproven les llistes d’aspirants seleccionats del concurs
per formar part d’unes borses per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del Cos d’ajudants facultatius, Escala de
tecnologies de la informació i telecomunicacions, especialitat
operador d’informàtica a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa
i Formentera, de l’Administració especial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, convocat per la Resolució de la consellera d’Interior de 15 d’octubre de 2008 (BOIB núm.159, d’11 de
novembre)
Antecedents
La comissió tècnica de valoració del procés selectiu per formar part d’unes borses per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants del Cos d’ajudants facultatius, Escala de tecnologies de la informació i telecomunicacions,
especialitat operador d’informàtica a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa i
Formentera, de l’Administració especial de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, convocat per la Resolució de la consellera d’Interior de 15 d’octubre de

