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Num. 20257
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 15 de setembre de 2009 per la qual es publica el cessament del Sr. Andrés
Serra Martínez com a personal eventual de la Conselleria
d’Educació i Cultura
En data 15 de setembre de 2009 va cessar el Sr. Andrés Serra Martínez al
lloc de feina, corresponent al personal eventual, de cap de Gabinet de la
Conselleria d’Educació i Cultura.
L’article 20 de la Llei 3/2007 de 27 de març, de la Funció Pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears disposa que és personal eventual el que,
en virtut de nomenament legal, ocupa, amb caràcter temporal, llocs de feina
considerats de confiança o d’assessorament especial de la Presidència o dels
consellers o de les conselleres, no reservats a personal funcionari de carrera, i
que el president o la presidenta i els consellers o les conselleres nomenen i cessen lliurement al seu personal eventual, i que aquests nomenaments i cessaments
s’han de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
D’acord amb tot l’exposat dict la següent:
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A proposta de la Junta Directiva del Conservatori Superior de Música de
les Illes Balears, en sessió de dia 28 de juliol de 2009, el Patronat de la Fundació
per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears va aprovar
les bases i la convocatòria de professorat interí del Conservatori Superior de
Música de les Illes Balears, condicionada a l’informe preceptiu de la Conselleria
d’Educació i Cultura.
El marc normatiu aplicable a aquesta convocatòria és el següent:
a)

La Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions (BOE 310/2002).

b) Els Estatuts de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i
Dansa de les Illes Balears (BOIB 145/2005).

Resolució

c) L’Acord del Consell de Govern de 23 de febrer de 2007, de modificació de l’àmbit d’aplicació i de determinació de l’abast del control de l’article
5 de l’Acord del Consell de Govern de dia 19 de desembre de 1995, sobre comptabilitat i rendició de comptes de les empreses públiques de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears (BOIB 33/2007).

Publicar el cessament del Sr.Andrés Serra Martínez, personal eventual de
la conselleria d’Educació i Cultura, com a cap de Gabinet d’aquesta conselleria
amb efectes de dia 15 de setembre de 2009.

d) El Reglament d’organització i funcionament acadèmic del
Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, aprovat per Resolució del
conseller d’Educació i Cultura, de 3 de febrer de 2006 (BOIB 14/2006).

El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

Mitjançant Resolució de 28 d’agost de 2009, la consellera d’Educació i
Cultura va autoritzar i ordenar la publicació de les bases i la convocatòria
esmentades, atesa l’adequació a les regles d’aplicació per a la selecció de personal establertes per aquestes entitats en l’Acord del Consell de Govern de 23
de febrer de 2007.

Palma, 15 de setembre de 2009
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Bases generals
Num. 20258
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 16 de setembre de 2009, per la qual es publica el nomenament com a personal eventual de la Conselleria d’Educació i Cultura de la Sra.
Rafaela Sánchez Benítez al lloc de feina de cap de Gabinet.
En data d’avui s’ha nomenat la Sra. Rafaela Sánchez Benítez com a personal eventual de la Conselleria d’Educació i Cultura al lloc de feina de cap de
Gabinet.
L’article 20 de la Llei 3/2007 de 27 de març, de la Funció Pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears disposa que és personal eventual el
que,en virtut de nomenament legal, ocupa, amb caràcter temporal, llocs de feina
considerats de confiança o d’assessorament especial de la Presidència o dels
consellers o de les conselleres, no reservats a personal funcionari de carrera, i
que el president o la presidenta i els consellers o les conselleres nomenen lliurement al seu personal eventual, i que aquests nomenaments s’han de publicar
al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
D’acord amb tot l’exposat dict la següent:
RESOLUCIÓ
Publicar el nomenament de la Sra. Rafaela Sánchez Benítez com a personal eventual de la Conselleria d’Educació i Cultura al lloc de feina de cap de
Gabinet.
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà
Palma, 16 de setembre de 2009
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Num. 20285
Convocatòria i bases per a la selecció de professorat interí del
Conservatori Superior de Música de les Illes Balears
Convocatòria per a la selecció de professorat per formar part de la llista
d’aspirants per cobrir, en règim d’interinitat, places vacants de professorat titular a temps complet per al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.
Després d’haver acabat el procés selectiu actual de professors titulars a
temps complet han quedat places vacants, ja que no hi ha hagut cap aspirant que
hagi superat el procés selectiu d’acord amb el que disposaven les bases de la
convocatòria corresponent. El Reglament d’organització i funcionament acadèmic del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears preveu en l’article
43.2 que les places de professors titulars no cobertes en el procés públic de
selecció aprovat pel Patronat han de ser cobertes interinament; per tant, és
necessari dur a terme una convocatòria per a cobrir les places vacants en règim
d’interinitat.

1.

Objecte de la convocatòria

L’objecte d’aquestes bases és regular els processos selectius per proveir
les diferents places de professorat interí del Conservatori de Música de les Illes
Balears. En l’annex 1, hi consten les titulacions exigides per a cada plaça i les
observacions oportunes.
2.

Places convocades

Es convoca la plaças de professor interí a temps complet següent:
IN01. Professor de violí, repertori orquestral, evolució estilística i música
de cambra. Departament de corda. Nombre de places: 1
3.

Característiques del contracte

a) Contracte laboral d’interinitat. Els aspirants seleccionats n’ocuparan
la plaça fins que aquesta s’ocupi com a conseqüència d’un concurs públic o fins
que l’Administració l’amortitzi. En qualsevol cas, els aspirants seleccionats
poden ocupar la plaça com a màxim durant tres cursos acadèmics.
b) Dedicació: la jornada laboral del professorat titular a temps complet
és de 35 hores setmanals, 25 de les quals són de permanència obligada en el centre. D’aquestes 25 hores, entre 15 i 18 són lectives de docència directa, d’acord
amb el que estableix l’article 44 del Reglament d’organització i funcionament
acadèmic del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.
c) Sou: 40.251,26 euros bruts anuals, distribuïts en catorze pagues, per
a una jornada de 18 hores de docència. La retribució de jornades inferiors és
proporcional d’acord amb el que disposa l’article 51.1 del Reglament d’organització i funcionament acadèmic del Conservatori Superior de Música de les Illes
Balears:
Les retribucions del professorat són les que estableix el Patronat de la
Fundació, les quals han d’anar en consonància amb el nombre d’hores lectives
que cada professor imparteixi. Les hores complementàries com a hores dedicades a reunions de departament, reunions d’altres òrgans col·legiats, tutories a
l’alumnat, hores de preparació de la tasca docent i hores de dedicació al centre
no es paguen a part, ja que s’entenen incloses amb la remuneració percebuda
segons les hores lectives descrites a l’article 44 d’aquest mateix Reglament.
4.

Requisits

Amb la finalitat de ser admès en el concurs públic d’aquesta convocatòria, l’aspirant ha de complir i acreditar els requisits següents el dia de l’acabament del termini de presentació de sol·licituds:
a)

Haver complit els 18 anys i no excedir l’edat de jubilació forçosa.

b)

Ser espanyol o nacional d’un estat membre de la Unió Europea, o

