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pirant següent en l’ordre de prelació. Aquest aspirant següent en l’ordre de prelació ha d’acceptar o renunciar a la beca expressament, de manera que el procediment continuï d’acord amb el punt b i següents, i així successivament.
10. Pagament de la beca
L’import de cada beca es pagarà a la persona beneficiària de manera fraccionada a raó de 500 euros mensuals bruts, tret que el tutor informi que el becari incompleix les seves obligacions.
11. Obligacions de la persona beneficiària
Les obligacions de la persona beneficiària figuren a l’article 11 de l’annex
del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de subvencions.
En particular, la persona beneficiària ha de tenir en compte el següent:
a. La concessió d’aquesta beca no implica cap relació contractual amb
la Conselleria d’Educació i Cultura.
b. No pot fer un ús acadèmic dels treballs que elabori com a beneficiària de la beca ni els pot publicar, sense l’autorització expressa del director del
Servei Lingüístic de la UIB.
c. El fet d’acceptar la beca implica acceptar també les normes fixades
en aquesta convocatòria i sotmetre’s als procediments legals que regeixen per a
les justificacions de l’ús dels fons públics.
d. El gaudi d’aquesta beca és incompatible amb qualsevol altra beca i
amb qualsevol sou o salari que impliqui una vinculació contractual o estatutària.
e. En acabar la vigència de la beca, ha de presentar a la Conselleria
d’Educació i Cultura una memòria de les activitats que ha dut a terme i dels
coneixements que ha assolit, amb el vistiplau del tutor o tutora.
12. Incompliment de les obligacions de la persona beneficiària
Els possibles incompliments de les obligacions de la persona beneficiària
causaran una reducció gradual de l’import de la beca, de conformitat amb el
principi de proporcionalitat i atenent a les repercussions i a la gravetat de l’incompliment, que podrà comportar fins i tot la revocació total de la subvenció
concedida. La revocació, el reintegrament o les sancions que s’hagin d’imposar
s’ajustaran a allò que preveu el Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions.
13. Publicació
Aquesta Resolució comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
D’acord amb el que disposen els articles 116 i següents de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs de reposició davant el mateix òrgan que la
dicta en el termini d’un mes comptador a partir de l’endemà que s’hagi publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears o, alternativament, un recurs contenciós
administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptadors des de
l’endemà de la publicació, d’acord amb el que estableixen els articles 10 i 46 de
la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això, sense perjudici que se n’hi pugui interposar qualsevol altre
que es consideri convenient.
Palma, 2 de juny de 2009
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón
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Num. 12683
Resolució del director general de Personal Docent, de dia 29 de
maig de 2009, per la qual es modifica 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’interins 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.
1. A la base cinquena apartat c),
on diu:
La resta d’aspirants seran ordenats per la data de convocatòria i després
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per la puntuació de l’expedient acadèmic
ha de dir:
La resta d’aspirants seran ordenats per la data de convocatòria, i dins una
mateixa convocatòria, segons els dies treballats a partir de dia 1 de setembre de
2008 en centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la
Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears. En igualtat de
dies treballats s’ordenarà segons la puntuació de l’expedient acadèmic.
2. A la base sisena apartat 6.2
on diu:
La duració mínima del contracte que oferirà l’Administració serà de dos
mesos. Els aspirants estan obligats, en cas que la substitució sigui inferior a dos
mesos, a acceptar qualsevol altra substitució a l’illa de preferència a fi de completar els dos mesos de contracte.
ha de dir:
La duració mínima del contracte que oferirà l’Administració per a cobrir
substitucions del cos de primària serà de dos mesos fins dia 30 d’abril. Els aspirants estan obligats, en cas que la substitució sigui inferior a dos mesos, a acceptar qualsevol altra substitució a l’illa de preferència a fi de completar els dos
mesos de contracte.
A partir del 30 d’abril la durada serà pel temps de dita substitució
La duració del contracte que oferirà l’Administració per a cobrir substitucions dels diferents cossos de secundària serà pel temps que duri aquesta. Si la
substitució que se’ls ofereix és inferior a dos mesos, podran renunciar sense
decaure de llistes ni ser exclosos, quedant a disposició de l’Administració per a
una nova substitució.
3. A la base onzena s’afegeix el següent paràgraf.
Així mateix, per tal de garantir la capacitació per impartir determinats
mòduls dels cicles formatius i determinades assignatures dels ensenyaments
superiors de disseny, l’Administració podrà realitzar proves específiques per tal
de comprovar la competència i habilitats per desenvolupar el currículum corresponent amb garanties d’èxit.
4. A l’annex: Barem de valoració de mèrits
on diu:
1.1 Per cada any d’experiència docent en centres públics: 6,500 punts
ha de dir:
1.1. Per cada any d’experiència docent en centre públics d’ensenyament
no universitari contractats per l’Administració educativa*: 6,500 punts
*S’entendran per centres públics els centres no universitaris als quals es
refereix el capítol II del títol IV de la Llei orgànica 2/2006, d’educació, de 3 de
maig, els integrats en la xarxa pública de centres creats i sostinguts per les administracions educatives.
on diu:
1.2 Per cada any d’experiència docent en altres centres: 3,250 punts
(les fraccions d’any es computaran per mes a raó de 0,541 punts u per dia
a raó de 0,018 punts)
ha de dir:
1.2 Per cada any d’experiència docent en centres privats i privats concertats dependents de les administracions educatives amb competència plena en
matèria d’educació contemplats en els capítols III i IV del títol IV de la Llei
orgànica 2/2006 i en universitats: 3,250 punts.
5. A l’annex, apartat 1, s’afegeix el següent paràgraf:
La coincidència a un mateix període de serveis prestats en administracions
educatives, implicarà una valoració única per a l’apartat més favorable per a
l’interessat.
6. A l’annex Barem de valoració de mèrits:
on diu:
2.5 Titulacions de català.
ha de dir
2.5 Titulacions de català (màxim 5,000 punts)
7. A l’annex Barem de valoració de mèrits, l’apartat 2.3 queda de la
següent manera:
2.3 Altres titulacions universitàries
2.3.1 Per cada titulació universitària de primer cicle (*): 5,000 punts
2.3.2 Per cada llicenciatura (*): 5,000 punts
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2.3.3 Per cada titulació universitària de segon cicle (*)(**): 5,000 punts
(*) Només es valoraran les titulacions universitàries de caràcter oficial
que no han estat al·legades com a requisits per a l’accés a les distintes especialitats
(**) Els màsters oficials universitaris són titulacions acadèmiques de
segon cicle.
Palma, 29 de maig de 2009
El director general de Personal Docent
Miquel Coll Cañellas
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Num. 12685
Resolució del director general de Personal Docent, de dia 1 de
juny de 2009, per la qual es convoca concurs públic per formar
part de la llista d’aspirants a cobrir, en règim d’interinitat, places vacants i substitucions de totes les especialitats en centres
públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la
Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears
per al curs 2009-2010
La continuïtat en la prestació de la funció docent en els centres educatius
és un dels elements que incideixen en la qualitat i la millora de l’educació. Per
aquest motiu es fa necessari un sistema de selecció d’aspirants a cobrir llocs en
règim d’interinitat que, compaginant els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i
publicitat, amb la necessitat i urgència en la cobertura de vacants i substitucions,
simplifiquin i agilitin el procediment de selecció.
Fonaments de dret
1. El Decret 11/2007, d’11 de juliol (BOIB núm. 104 del 12 de juliol)
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.
2. La Resolució de dia 2 de juny de 2008 (BOIB núm. 85 de dia 19 de
juny de 2008) de la consellera d’Educació i Cultura 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.
3. La Resolució del director general de Personal Docent de 18 d’abril
de 2008 (BOIB núm. 62 del 6 de maig de 2008) regula 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. Modificada
per la Resolució del director general de Personal Docent de 29 de maig de 2009
(BOIB de 9 de juny de 2009).
Per tot això,
RESOLC
1. Anunciar la convocatòria de concurs públic per formar part de la llista
d’aspirants a cobrir, en règim d’interinitat, vacants i substitucions de totes les
especialitats en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de
la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears durant el curs
2009-2010.
2. Aprovar les bases que regeixen aquesta convocatòria.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la seva publicació al BOIB, de conformitat amb el que determina l’article 8.2a 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 publicació al BOIB 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.
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BASES
Primera.- Requisits per poder participar en aquesta convocatòria
Per poder participar en aquesta convocatòria, les persones interessades
han de tenir els requisits i les condicions generals següents, que es justificaran
de la forma que s’expressa a l’annex 1.
1.1 Tenir la nacionalitat d’un estat membre de la Unió Europea o la d’altres estats en els quals, en virtut dels tractats internacionals signats per la Unió
Europea i ratificats per l’Estat espanyol, hi sigui d’aplicació la lliure circulació
de treballadors en els termes en què s’hagi definit en el tractat constitutiu de la
Unió Europea.
També hi poden participar el cònjuges dels nacionals de qualsevol Estat
membre de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, els seus
descendents i els del cònjuge que siguin menors de 21 anys o que siguin majors
d’aquesta edat però que visquin sota la seva dependència.
1.2 Tenir devuit anys complerts i no excedir dels 65 anys d’edat en el
moment del nomenament com a funcionari interí o funcionari interí substitut.
1.3 No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física ni psíquica incompatible amb l’exercici de la docència.
1.4 No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de
cap de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de
les funcions públiques. Els aspirants amb nacionalitat no espanyola han d’acreditar, igualment, que no estan sotmesos a cap sanció disciplinària ni condemna
penal que impossibiliti l’accés a la funció pública en el seu estat d’origen.
1.5 Estar en possessió de les titulacions exigides per a l’accés a les distintes funcions que figuren a l’annex 3 d’aquesta resolució.
1.6 Només per als professors d’ensenyament secundari, estar en possessió
de la formació pedagògica i didàctica a què es refereix l’article 100.2 de la Llei
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. D’acord amb el que estableix la disposició transitòria única del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, són
equivalents a la formació pedagògica i didàctica establerta a l’article 100.2 de la
Llei orgànica 2/2006, el certificat d’aptitud pedagògica (CAP), els títols professionals d’especialització didàctica, el certificat de qualificació pedagògica i el
títol d’especialització didàctica.
S’exceptuen d’aquest requisit els aspirants que posseeixin el títol de mestre, els llicenciats en pedagogia i psicopedagogia o aquells que estiguin en possessió d’una llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica; els que presentin sol·licitud per a les especialitats de tecnologia,
de psicologia i pedagogia, i per a les diferents especialitats de la formació professional específica. Igualment, d’acord amb el que estableix la disposició transitòria única del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, queden exempts d’aquest requisit aquells que acreditin haver prestat serveis docents durant dos cursos acadèmics complets o, en el seu defecte, durant dotze mesos exercits en períodes discontinus en centres públics o privats d’ensenyaments reglats degudament autoritzats. A aquests efectes només es tendran en compte els centres a què
fan esment els articles 107 i 108 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.
1.7 Acreditar el coneixement adequat de la llengua catalana d’acord amb
el que estableix el Decret 115/2001, de 14 de setembre (BOIB núm. 114, de 29
de setembre de 2001) que regula l’exigència del coneixement de les llengües
oficials al personal docent. L’acreditació del domini de la llengua catalana serà
efectiva mitjançant la possessió de les titulacions o certificats següents:
* Per a les funcions del cos de mestres, el Certificat de capacitació per a
l’ensenyament de i en llengua catalana a l’educació infantil i primària o equivalent.
* Per a les funcions dels altres cossos, el Certificat de capacitació per a
l’ensenyament en llengua catalana a l’educació secundària o equivalent.
1.8 El compliment dels requisits esmentats s’entén que s’ha de produir en
la data d’acabament del termini de presentació de sol·licituds.
Segona. Procediment de tramitació i formalització de la sol·licitud
Tots els aspirants a cobrir una plaça d’interinitat durant el curs 2009/2010
estan obligats a presentar la sol·licitud corresponent.
Les persones que actualment estan en llista, no ocupant una plaça d’estabilitat, podran modificar la seva opció d’illes, d’itinerància, de mitja jornada i
les funcions a les quals volen optar. Els aspirants amb una plaça d’estabilitat,
únicament podran ampliar opcions a la seva sol·licitud, mai minvar-ne.
Així mateix, les persones dels cossos de secundària hauran d’indicar si
estan disposats o no a acceptar substitucions de menys de dos mesos.
2.1 Tramitació i presentació de la sol·licitud i documentació
2.1.1 Instruccions per emplenar la sol·licitud
Els aspirants que vulguin prendre part en aquesta convocatòria 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.
Es podrà accedir a l’aplicació mitjançant:

