Sr. Director/Sra. Directora
Assumpte: Instruccions per a la proposta de membres d’equips directius en
comissió de serveis.
Amb la finalitat de poder fer efectiva l’assignació de les quotes i dotar els equips
directius amb els membres preceptius, us demanam que ens envieu, en el cas de tenir
al vostre equip directiu membres que precisen comissió de serveis, una proposta de
nomenament atenent als següents criteris:
a) En el cas de professorat que ocupa càrrec d’equip directiu, s’ha d’indicar que
la persona continuarà en el càrrec i, si el centre té cobertes les necessitats de
professorat de la seva funció amb personal definitiu, el director del centre
haurà d’informar de les hores lectives que tindrà assignades.
b) En cas de nomenament de nous membres de l’equip directiu, la comissió de
serveis restarà condicionada a un dels següents requisits:
• Destinació definitiva a la mateixa illa del centre
• Destinació definitiva en una altra illa amb antiguitat al centre definitiu
al manco de dos anys.
• Els funcionaris interins podran ser nomenats amb data 1 de setembre
sempre que hagin obtingut plaça al centre en el procés d’adjudicació
de vacants.
• Funcionaris en expectativa de destí de convocatòries de concursoposició anteriors a la de 2008.
• Funcionaris en expectativa del darrer concurs-oposició només a centres
de la mateixa illa a la qual varen opositar.
• No s’atorgarà cap comissió de serveis per equip directiu en els casos
dels funcionaris amb destinació definitiva a altres comunitats
autònomes que no hagin participat en el darrer concurs general de
trasllats. A més, la comissió de serveis restarà condicionada que el
professor en qüestió tengui la titulació de català adient segons el cos.
És necessari que ens aporteu les següents dades de les persones afectades a
jfiol@dgplacen.caib.es o al fax d’aquesta DG, núm. 971 78 46 25, a l’atenció de
Miquel Serralta, abans de dia 28 de maig:
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Palma, 15 de maig de 2009.
El Director General de Planificació i Centres

Miquel Martorell Mas
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