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El tràmit no es finalitza fins que no es pitja el botó d’enviar la sol·licitud
(Registra la sol·licitud)
ANNEX IV
3.1.3 Formalització de la sol·licitud
Per tal de formalitzar la sol·licitud s’ha de registrar aquesta juntament amb
els documents que justifiquin el motiu de la sol·licitud.

MODEL D’ACCEPTACIÓ
L’alumne/a ________________________________________________
de ______curs del centre ___________________________
__ accept participar en el programa de Vacances Escolars 2009 en el torn i
centre de vacances que m’hagin adjudicat.

______________________, ________ de ______________ de 2009

Signatura del pare, de la mare o tutor/a

Signatura del participant

—o—
Num. 9438
Resolució del director general de Personal Docent de dia 27 d’abril de 2009, per la qual es dicten instruccions per sol·licitar destinació en comissió de serveis per al curs 2009-2010, en centres
públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la
Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears
La mobilitat del professorat es regeix pel sistema de concurs de trasllats.
No obstant això, hi ha la possibilitat que es pugui sol·licitar, amb caràcter anual,
destinació en comissió de serveis en atenció a situacions personals especials i a
necessitats específiques de servei a la comunitat educativa,
Fonaments de dret
1. El Reial decret 2112/1998, de 2 d’octubre (BOE de 6 d’octubre de
1998), que regula els concursos de trasllats d’àmbit nacional per a la provisió de
places corresponents als cossos docents.
2. El Decret 115/2001, de 14 de setembre (BOIB de 22 de setembre de
2001), pel qual es regula l’exigència del coneixement de les llengües oficials al
personal docent.
3. El Decret 11/2007, d’11 de juliol de 2007 (BOIB de 12 de juliol de
2007) el qual 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.
4. La Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de dia 2 de juny de
2008 (BOIB del 19 de juny), per la qual es deleguen competències en matèria
de direcció i coordinació dels titulars dels òrgans directius de la Conselleria i de
gestió de personal docent en el director general de Personal Docent, entre les
quals es troba la resolució de les comissions de servei per ocupar llocs de feina
docent.
Per tot això,
RESOLC
Primer. Els funcionaris docents amb destinació definitiva a les Illes
Balears poden presentar la sol·licitud de comissió de serveis en centres de la
mateixa illa on tenen la destinació, per alguna de les situacions previstes en els
apartats quart, cinquè i sisè d’aquesta Resolució.
Segon. Totes les comissions de serveis es concediran per un any.
Tercer. Procediment de tramitació i formalització de la sol·licitud.
3.1 Tramitació i presentació de la sol·licitud i la documentació.
3.1.1 Instruccions per emplenar la sol·licitud.
Els funcionaris docents que vulguin sol·licitar comissió de serveis han
d’emplenar la sol·licitud, seguint les instruccions de l’assistent de tramitació que
es troba a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent
(http://dgpdocen.caib.es). Una vegada emplenada la tendran a la seva disposició
per tramitar-la telemàticament, imprimir-la i presentar-la al registre.
Es podrà accedir a l’aplicació mitjançant:
a) DNI electrònic, o certificat digital reconegut
b) Número d’usuari i contrasenya
3.1.2 Tramitació telemàtica
Aquesta sol·licitud quedarà tramitada en el moment del seu enviament utilitzant l’assistent de tramitació. Aquest pas és imprescindible per formalitzar-la.

3.1.4 Presentació de la sol·licitud de participació
La sol·licitud de participació i la documentació corresponent es podran
registrar a:
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.
b) Qualsevol dels llocs que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre (BOE núm. 285, de 27-11-1992), de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la
Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14-1-1999).
En el cas que s’opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus,
s’ha de fer en sobre obert per tal que la sol·licitud sigui datada i segellada pel
funcionari de correus abans de ser certificada.
3.2 Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació pertinent
serà de deu dies naturals comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria en el BOIB.
Quart. Comissions de serveis per motius personals
Es pot sol·licitar comissió de serveis en centres públics situats dins la
mateixa illa en una localitat diferent a la del centre de destinació en els supòsits
següents:
4.1 Per motius greus de salut sempre que els sol·licitants puguin acreditar
que pateixen una malaltia que causa disminució de les facultats físiques, psíquiques o sensorials, però que no exigeix la declaració d’incapacitat permanent.
4.2 Per necessitat d’atendre transitòriament la malaltia greu d’un familiar
de primer grau, sempre que suposi una situació de dependència o una discapacitat reconeguda igual o superior al 65%, quan el domicili de la persona afectada per la malaltia es trobi en una localitat diferent de la de destinació de la persona sol·licitant.
Conciliació de la vida laboral i familiar en els següents supòsits:
- quan tenguin al seu càrrec un fill menor de tres anys
- quan tenguin dos fills menors de cinc anys
- quan la funcionària estigui embarassada i la data prevista de part sigui
anterior a 31 de gener de 2010.
- en els casos d’adopció o acolliment permanent, durant el primer any d’acollida.
Sempre que a més es compleixi el requisit que la distància entre el domicili habitual del funcionari/-ària i el centre on té la destinació definitiva sigui
igual o superior a 40 Km en el cas de l’illa de Mallorca, 25 Km a l’illa de
Menorca i 20 Km a l’illa d’Eivissa.
En el cas que els dos cònjuges o els dos membres de la parella siguin funcionaris docents, tan sols un d’ells podrà sol·licitar la comissió de servei.
També poden sol·licitar comissió de serveis per a la conciliació de la vida
laboral i familiar, els funcionaris docents en situació d’expectativa de destinació
que es trobin en algun dels supòsits abans esmentats. La concessió de la comissió de serveis restarà condicionada a l’obtenció d’una plaça definitiva en la resolució del Concurs general de trasllats, sempre que la destinació compleixi les
condicions de distància establertes en aquest apartat.
Cinquè. Comissions de serveis per participació en projectes de centre.
Es podran concedir comissions de serveis en un centre de la mateixa illa
distint al centre de destinació definitiva a aquells funcionaris que sol·licitin participar en la realització de projectes educatius relacionats amb:
- la dinamització de noves tecnologies de la informació i comunicació
- els programes de seccions europees
- els programes de qualificació professional inicial
Així mateix es pot sol·licitar comissió de serveis en el mateix centre de
destinació definitiva per ocupar places vacants d’atenció a la diversitat en centres d’educació infantil i primària.
La concessió d’aquest tipus de comissions queda condicionada a l’informe favorable del centre. En tot cas el centre només podrà emetre un informe
favorable d’un sol funcionari per a cadascun dels projectes.
Sisè. Comissions per necessitats de servei.
Els funcionaris del cos de mestres amb habilitació per impartir llengua
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catalana poden demanar comissió de serveis a un institut per impartir classes de
l’especialitat de llengua catalana a primer i segon d’ESO. Només es podran concedir aquestes comissions als instituts que no tenguin actualment un mestre amb
destinació definitiva d’aquesta especialitat.
Setè. Comissions de serveis d’altres administracions educatives
Els funcionaris de carrera que es troben en situació de servei actiu dependents d’altres administracions educatives que ocupen llocs de treball amb destinació definitiva poden sol·licitar comissió de serveis a centres de la nostra
comunitat autònoma en els següents casos:
- per agrupació familiar
- per malaltia greu d’un familiar en les condicions de l’apartat 4.2
Vuitè. Les circumstàncies que han de concórrer en cada un dels casos pel
qual es demana la comissió de serveis s’han d’acreditar d’acord amb l’annex II
d’aquesta resolució.
Novè. El director general de Personal Docent nomenarà una comissió de
valoració constituïda per funcionaris de la Direcció General i representants de
les organitzacions sindicals presents a la Mesa Sectorial d’Educació.
Desè. El director general de Personal Docent podrà resoldre qualsevol
situació no prevista en aquesta convocatòria.
Onzè. La Direcció General de Personal Docent publicarà a la pàgina web
de la Direcció General de Personal Docent http://dgpdocen.caib.es, la llista provisional de funcionaris docents que s’ajusten o no a les situacions esmentades
en aquesta Resolució.
Els sol·licitants podran presentar la reclamació en el termini de cinc dies
naturals comptadors des de la publicació de les llistes provisionals.
Una vegada revisades les reclamacions presentades, es publicarà la llista
definitiva.
Dotzè. L’adjudicació de places es realitzarà de forma automàtica dins el
denominat ‘Procés d’adjudicacions de destinació provisional per al curs 20092010’ d’acord amb les peticions realitzades.
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l’Agrupació de Defensa Sanitària de Delegació territorial de l’Illa de Mallorca
de l’Associació de Criadors de Bestiar Boví de Raça Mallorquina, amb domicili social a la finca de sa Corbaia, bústia de correus 8, d’Artà, i que s’integrin en
l’agrupació vint-i-set ramaderies de Delegació territorial de l’Illa de Mallorca de
l’Associació de Criadors de Bestiar Boví de Raça Mallorquina ubicades a l’illa
de Mallorca. Aquestes ramaderies compten, en total, amb un cens de 299 femelles reproductores d’edat superior als 24 mesos.
2. La base territorial d’aquesta agrupació és l’illa de Mallorca.
3. El bestiar boví de raça mallorquina es troba en perill d’extinció. Això
fa que sigui prioritari adoptar accions de suport sanitari que es poden reforçar
amb la creació d’una ADS, que, d’altra banda, facilitarà l’execució de les proves diagnòstiques previstes als plans nacionals d’eradicació de malalties.
4. S’han constituït agrupacions de defensa sanitària amb particularitats i
necessitats específiques com aquesta que han estat reconegudes oficialment,
com és el cas de l’Agrupació de Defensa Sanitària del Porc Negre Mallorquí.
5. La documentació aportada amb la sol·licitud del senyor Bartomeu
Lliteres i Femenies per constituir l’ADS Delegació territorial de l’Illa de
Mallorca de l’Associació de Criadors de Bestiar Boví de Raça Mallorquina
compleix els requisits que figuren a les ordres de la Conselleria d’Agricultura i
Pesca de 26 de maig de 1992 i de 3 de juliol de 2001.
6. Els serveis tècnics de la Conselleria han examinat la sol·licitud i han
emès informe favorable sobre la creació l’agrupació de defensa sanitària
Delegació territorial de l’Illa de Mallorca de l’Associació de Criadors de Bestiar
Boví de Raça Mallorquina.
Fonaments de dret
L’Ordre de la Conselleria d’Agricultura i Pesca de 26 de maig de 1992 per
la qual es regulen les agrupacions de defensa sanitària en les diverses espècies
ramaderes a les Illes Balears estableix que aquestes es poden constituir en l’àmbit del municipi o conjunt de municipis integrats dins de la mateixa comarca
ramadera, d’acord amb la divisió territorial prevista pel Decret 153/1989, de 14
de desembre, sempre que representin una unitat geogràfica d’acord amb la consecució dels fins sanitaris que justifiquen la seva creació. En determinades
races, es pot constituir tota l’illa com a comarca ramadera.
Per tot això, dict la següent
Resolució

Tretzè. La concessió de les comissions de serveis, tot i que és una facultat potestativa de l’Administració, es farà atenent la sol·licitud prèvia de les persones interessades i sempre que hi hagi vacants.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució, de conformitat amb
el que determina l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de
la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Educació i Cultura en el termini d’un
mes comptador des del dia següent al de la publicació d’aquesta Resolució, de
conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en la redacció fixada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Palma, 27 d’abril de 2009
El director general de Personal Docent
Miquel Coll Cañellas

1. Autoritzar la creació de l’Agrupació de Defensa Sanitària de Delegació
territorial de l’Illa de Mallorca de l’Associació de Criadors de Bestiar Boví de
Raça Mallorquina.
2. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució al Butlletí Oficial de les Illes
Balears, i notificar-la a l’interessat.
Interposició de recursos
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant la consellera d’Agricultura i Pesca, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de règim
jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Palma, 20 d’abril de 2009
La consellera d’Agricultura i Pesca
Mercè Amer Riera

—o—

—o—
CONSELLERIA D'INTERIOR
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 8996
Resolució de la consellera d’Agricultura i Pesca de 20 d’abril de
2009, per la qual s’autoritza la creació de l’Agrupació de
Defensa Sanitària de Delegació territorial de l’Illa de Mallorca
de l’Associació de Criadors de Bestiar Boví de Raça
Mallorquina.
Fets
1. El senyor Bartomeu Lliteres i Femenies, president de l’Associació de
Criadors de Bestiar Boví de Raça Mallorquina, ha sol·licitat la creació de

Num. 9042
Resolució de la consellera d’’Interior per la qual s’’encomana al
senyor Antonio Fiol López l’exercici de les funcions de director
de l’’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears
El Decret 3/2009, de 16 de gener, pel qual es regula l’Institut de Seguretat
Pública de les Illes Balears (ISPIB) (BOIB núm. 13, de 27 de gener de 2009),
configura aquest Institut com un òrgan administratiu sense personalitat jurídica
pròpia, adscrit a la Direcció General d’Interior de la Conselleria d’Interior.
L’article 14 del capítol III del Decret esmentat, pel que fa a l’organització
i als mitjans de funcionament (mitjans personals i materials), assenyala que
l’ISPIB ha de comptar amb els mitjans personals i materials que la Conselleria

