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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 23535
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, de 23 d’octubre de 2009, per la
qual es convoca concurs de trasllats d’àmbit autonòmic de funcionaris docents dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics de música i arts
escèniques, de professors de música i arts escèniques, de catedràtics d’arts plàstiques i disseny, de professors d’arts plàstiques
i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i de professors d’escoles oficials d’idiomes.
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), en la seva disposició addicional sisena, punt 1, determina que és base del règim estatutari dels
funcionaris públics docents la provisió de llocs mitjançant concurs de trasllats
d’àmbit estatal.
Al punt 3 d’aquesta mateixa disposició, s’estableix l’obligació per a les
administracions educatives de convocar periòdicament concursos de trasllats
d’àmbit estatal, a l’efecte de proveir les places vacants que determinin en els
centres docents d’ensenyament dependents d’aquestes administracions, així
com per garantir la possible concurrència dels funcionaris del seu àmbit de gestió a places d’altres administracions educatives i, si escau, l’adjudicació de places que resultin del propi concurs.
En el punt 4 de la mateixa Llei s’especifica que, durant els cursos en els
quals no es celebrin concursos d’àmbit estatal, les diferents Administracions
podran organitzar procediments de provisió referits a l’àmbit territorial, la gestió dels quals els correspongui i destinats a la cobertura de les seves places, tot
això sense perjudici de què en qualsevol moment puguin realitzar processos de
redistribució o de recol·locació dels seus efectius.
Per altra banda en la disposició transitòria tercera de la Llei susdita es
determina que, fins que no siguin desenvolupades les normes relatives als cossos de funcionaris docents creats per aquesta Llei, la mobilitat dels funcionaris
d’aquests cossos mitjançant concurs de trasllats s’ha d’ajustar a la normativa
vigent en la data d’entrada en vigor de la referida Llei. De la mateixa manera,
en la disposició transitòria onzena es determina que, en les matèries que,
segons aquesta Llei han de ser regulades per ulteriors disposicions reglamentàries, i fins que aquestes no siguin dictades, hi són d’aplicació, en cada cas, les
normes d’aquest rang fins ara vigents.
No havent-se dictat, en el desenvolupament de la Llei citada, ulteriors disposicions reglamentàries en matèria de provisió de llocs relatius als cossos de
funcionaris docents als quals es refereix la mateixa, resulta d’aplicació el Reial
decret 2112/1998, de 2 d’ octubre, pel qual es regulen els concursos de trasllats
d’àmbit nacional per a la provisió de places corresponents als cossos docents,
modificat pel Reial decret 1964/2008, de 28 de novembre.
Ja que en la comunitat autònoma de les Illes Balears es realitzaren concursos de trasllats d’àmbit estatal durant el curs 2008-2009 i donada l’existència de places vacants, aquesta Conselleria considera oportú, amb la finalitat
d’assegurar la provisió en les millors condicions per a la qualitat del sistema
educatiu, convocar un concurs de trasllats i processos previs d’àmbit autonòmic
per a la provisió de places vacants de les plantilles orgàniques corresponents als
funcionaris dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, professors
d’ensenyament secundari, professors tècnics de formació professional, catedràtics de música i arts escèniques, professors de música y arts escèniques, catedràtics d’arts pràctiques i disseny, catedràtics d’Escoles Oficials d’Idiomes i
Professors d’Escoles Oficials d’Idiomes.
De conformitat amb el que s’exposa anteriorment i a proposta de la
Direcció General de Personal Docent dict la següent,
RESOLUCIÓ
1. Convocar concurs de trasllats d’àmbit autonòmic per a la provisió de
places vacants entre funcionaris docents dels cossos de:
Catedràtics d’ensenyament secundari.
Professors d’ensenyament secundari.
Professors tècnics de formació professional.
Catedràtics de música i arts escèniques.
Professors de música i arts escèniques.
Catedràtics d’arts plàstiques i disseny.
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Professors d’arts plàstiques i disseny.
Mestres de taller d’arts plàstiques i disseny.
Catedràtics d’escoles oficials d’idiomes.
Professors d’escoles oficials d’idiomes.

2. Informar que aquesta convocatòria es regirà per les Bases que s’adjunten a la present Resolució.
3. Facultar al director general de Personal Docent per a desenvolupar,
interpretar, executar i prendre les mesures necessàries per a dur a terme el que
es disposa a la present Resolució.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant del
Jutjat del Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors a partir de la publicació al BOIB d’aquesta Resolució, de conformitat
amb el que disposa 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 del conseller d’Educació i Cultura en el termini d’un
mes comptador des del dia següent al de la seva publicació al BOIB, 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.
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà
Palma, 23 d’octubre de 2009

BASES
PRIMERA. Normativa: Aquest concurs de trasllats es regirà per la normativa següent:
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE) (BOE núm. 106, de
4 d’abril);
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic (BOE
núm. 89, de 13 d’abril);
Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, (BOE núm. 185, de 3 d’agost), modificada per la Llei 23/1988, de 28 de
juliol (BOE núm.181, de 29 de juliol);
Llei 3/1986, de 19 d’abril, de normalització lingüística de les Illes Balears
(BOCAIB de 20 de maig i BOE de 16 de juliol);
Llei 22/1993, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de reforma del règim
jurídic de la funció pública i de la protecció per raó d’atur (BOE núm. 313, de
31 de desembre);
Llei 42/1994, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i
d’ordre social (BOE núm. 313, de 31 de desembre);
Llei 4/1995, de 23 de març, de regulació del permís parental i per maternitat (BOE núm. 71, de 24 de març), i també el Decret 315/1964, de 7 de febrer,
modificat per la Llei 4/1990, de 29 de juny, de pressuposts generals de l’estat
(BOE núm. 156, de 30 de juny);
Llei 39/1999, de 5 de novembre, per a promoure la conciliació de la vida
familiar i laboral de les persones treballadores (BOE núm. 266, de 6 de novembre);
Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el reglament
d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents que
imparteixen ensenyaments escolars del sistema educatiu i en el cos d’inspectors
d’educació de funcionaris docents (BOE núm. 53, de 02-03-2007);
Reial decret 1635/1995, de 6 d’octubre, pel que s’adscriu al professorat
dels cossos de professors d’ensenyament secundari i de professors tècnics de
formació professional a les especialitats pròpies de la formació professional
específica (BOE núm. 242, de 10 d’octubre) amb les seves modificacions posteriors.
Reial decret 1027/1993, de 25 de juny, regulador de l’acció educativa a
l’exterior (BOE núm. 187, de 6 d’agost);
Reial decret 2112/1998, de 2 d’octubre, regulador dels concursos de trasllats d’àmbit nacional per a la provisió de places corresponents a cossos docents
(BOE núm. 239, de 6 d’octubre) modificat pel Reial decret 1964/2008, de 28 de
novembre;
Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel que es defineixen les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació secundària
obligatòria, el batxiller, la formació professional i els ensenyaments de règim
especial i s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyaments
secundaris (BOE núm. 287, de 28 de novembre).
Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l’exigència del
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coneixement de les llengües oficials al personal docent (BOIB núm. 114, de 2909-2001);
Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, de 25 de març de
1996, per la qual s’estableix el Pla de reciclatge i de formació lingüística i cultural i es determinen les titulacions que s’han de posseir per impartir classes el
llengua catalana a les Illes Balears (BOCAIB núm.43, de 6 d’abril);
Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 17 de febrer de 2000, per la
qual es fixen les titulacions necessàries per a l’ensenyament en llengua catalana
als centres docents de les Illes Balears i es determinen les equivalències i revalidacions en matèria de reciclatge de la llengua catalana per al professorat no
universitari (BOIB núm. 23, de 22 de febrer);
I la resta de normativa vigent que pugui ser aplicada a aquesta convocatòria.
SEGONA. Places convocades i publicació
Es convoquen les places vacants dels cossos esmentats i les que a cada cos
resultin de la resolució d’aquesta convocatòria. A més s’afegiran aquelles
vacants que es produeixin fins al 31 de desembre d’aquest any i aquelles que es
puguin generar com a resultat de les modificacions de les actuals plantilles per
al curs 2010-2011. No s’inclouran les vacants que poden produir-se a conseqüència de la resolució de concursos que convoquen durant aquest curs les
administracions educatives de les comunitats autònomes amb plenes competències educatives.
Prèviament a la Resolució provisional del concurs de trasllats que s’anuncia en aquesta convocatòria es publicarà la relació de llocs de feina vacants
dels cossos esmentats.
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del Reial decret 1635/1995, de 6 d’octubre, tenen atribuïda la docència corresponent a les especialitats de Llatí i Grec. Aquestes places han d’aparèixer convenientment diferenciades en la plantilla del centre, i poden sol·licitar-les, indistintament els professors d’ensenyament secundari titulars d’alguna de les dues
especialitats esmentades. Els professors que hi accedeixin estan obligats a
impartir tant les matèries atribuïdes a l’especialitat de Grec com les atribuïdes a
la de Llatí.
CINQUENA.- Cos de professorat tècnic de formació professional
Els professors que pertanyen a aquest cos poden sol·licitar les places
següents:
1).- Places corresponents a les especialitats de les quals són titulars,
segons els tipus que s’indiquen a l’Annex V, sempre que n’hi hagi de vacants als
centres i als equips d’orientació educativa i psicopedagògica que figuren als
annexos 1a i 1b, 1c i 1d d’aquesta Resolució.
2).- Places de professor tècnic de suport a l’àrea pràctica dels departaments d’orientació als Instituts d’ensenyament secundari que s’enumeren a
l’Annex 1a sempre que siguin titulars d’alguna de les especialitats següents:
Mecanitzat i manteniment de màquines, Instal·lacions electrotècniques,
Instal·lacions i manteniment d’equips tèrmics i de fluids, Equips electrònics,
Manteniment de vehicles, Oficina de projectes de construcció, Oficina de projectes de fabricació mecànica, Laboratori, Operacions de procés, Operacions de
producció agrària, Tècniques i procediments d’imatge i so, Fabricació i
instal·lació de fusteria i mobiliari o Producció en arts gràfiques.
SISENA.- Cos de professorat d’escoles oficials d’idiomes

TERCERA.- Cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, catedràtics
d’escoles oficials d’idiomes i de catedràtics d’arts plàstiques i disseny.
Els funcionaris dels cossos de catedràtics participaran conjuntament amb
els funcionaris dels cossos de professors dels nivells corresponents, a les mateixes vacants i amb el mateix barem de mèrits, sense perjudici dels mèrits específics que els siguin d’aplicació. A aquests efectes, les vacants a sol·licitar pels
funcionaris integrats en els mateixos seran aquelles que corresponguin a places
de les especialitats dels respectius cossos de professors.

Els docents que pertanyen al cos de professors d’EOI poden sol·licitar les
places corresponents a les especialitats de les quals són titulars, als centres que
s’enumeren a l’annex 1e, per a les especialitats que figuren a l’Annex VI.
SETENA.- Professors de música i arts escèniques
Els professors de música i arts escèniques poden sol·licitar les places,
corresponents a les especialitats de les quals són titulars, dels centres que apareixen a l’Annex 1f i per a les especialitats que figuren a l’Annex VII.

QUARTA.- Cos de professors d’ensenyament secundari
VUITENA.- Cos de professors i mestres de taller d’arts plàstiques i disEls professors que pertanyin a aquest cos podran sol·licitar les següents
places:
1).- Places corresponents a les especialitats de les quals són titulars,
segons els tipus que s’indiquen a l’Annex IV, sempre que n’hi hagi de vacants
als centres, als equips d’orientació educativa i psicopedagògica i als centres d’educació de persones adultes que figuren als annexos 1a, 1b i 1c d’aquesta
Resolució.
2).- Places corresponents als departaments d’orientació.- Els Professors
d’ensenyament secundari poden optar a les places de suport a l’àrea de llengua
i ciències socials o de suport a l’àrea científica o tecnològica dels instituts d’ensenyament secundari que s’enumeren a l’Annex 1a. Amb aquesta finalitat, han
de complir les condicions que tot seguit es determinen per a cada plaça.
2.1.- Places de professors de suport a l’àrea de llengua i ciències socials.
Poden optar a aquestes places els professors que siguin titulars d’alguna
d’aquestes especialitats: filosofia, grec, llatí, llengua castellana i literatura, geografia i història, francès, anglès, alemany, llengua i literatura catalanes.
2.2.- Places de professorat de suport a l’àrea científica o tecnològica.
Poden optar a aquestes places els professors que siguin titulars d’algunes
de les especialitats següents: Biologia i geologia, Física i química,
Matemàtiques, Organització i projectes de fabricació mecànica, Sistemes electrotècnics i automàtics, Sistemes electrònics, Organització i processos de manteniment de vehicles, Construccions civils i edificació, Organització i projectes
de sistemes energètics, Confecció i pell, Processos i productes en fusteria i
mobiliari, Processos i mitjans de comunicació, Processos de producció agrària,
i Processos i productes en arts gràfiques.
3).- Places d’Orientació educativa corresponents als equips d’orientació
educativa i psicopedagògica que s’enumeren a l’Annex 1b, sempre que siguin
titulars de l’especialitat d’orientació educativa.

seny
1). -Els professors d’arts plàstiques i disseny poden sol·licitar les places,
corresponents a les especialitats de les quals són titulars, dels centres que s’indiquen a l’annex 1g i per a les especialitats que figuren a l’Annex VIII.
2). -Els mestres de taller d’arts plàstiques i disseny poden sol·licitar les
places, corresponents a les especialitats de les quals són titulars, dels centres que
apareixen a l’Annex 1g i per a les especialitats que figuren a l’Annex IX.
NOVENA.- Acreditació del coneixement de la llengua catalana
Els funcionaris docents dels cossos a què es refereix aquesta Resolució
que participin en aquesta convocatòria, per assolir una destinació definitiva, han
d’acreditar que estan en possessió de les titulacions establertes a l’Ordre de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, de 25 de març de 1996, per la qual
s’estableix el Pla de reciclatge i de formació lingüística i cultural i es determinen les titulacions que han de posseir per impartir classes en llengua catalana a
les Illes Balears (BOCAIB núm. 43, de 6 d’abril), a l’Ordre del conseller
d’Educació i Cultura, de 17 de febrer de 2000, per la qual es fixen les titulacions
necessàries per a l’ensenyament en llengua catalana als centres docents de les
Illes Balears i es determinen les equivalències i revalidacions en matèria de reciclatge de la llengua catalana per al professorat no universitari (BOIB núm. 23,
de 22 de febrer de 2000) i al Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es
regula l’exigència del coneixement de les llengües oficials al personal docent
(BOIB núm. 114, de 29 de setembre de 2001), a més dels requisits que, per a
cada lloc, s’especifiquen en aquestes bases. Per a aquesta acreditació, s’ha de
presentar una fotocòpia compulsada del certificat, diploma o document corresponent, sempre que no consti al portal del personal.
Queden exempts de la presentació d’aquests requisits els professors titulars de l’especialitat de llengua i literatura catalanes.
DESENA - Participació voluntària
Poden participar amb caràcter voluntari en aquest concurs:

4).- Places de Cultura clàssica. S’anomenen així aquelles places els titulars de les quals, a l’empara del que estableix en la disposició addicional desena

1).- Funcionaris dependents d’aquesta Conselleria d’Educació
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1.1.- Poden participar voluntàriament en aquesta convocatòria, mitjançant
la formalització i presentació de la sol·licitud en els termes establerts a les bases
tretzena i catorzena els funcionaris que s’indiquen a continuació:
A.- Els funcionaris de carrera en situació de servei actiu amb destinació
definitiva en centres dependents d’aquesta Conselleria, si, en acabar aquest curs
escolar, han transcorregut, almenys, dos anys des de la presa de possessió de la
darrera destinació definitiva.
B. -Els funcionaris en situació de serveis especials declarada des de centres actualment dependents d’aquesta Conselleria si, en finalitzar aquest curs
escolar, han transcorregut almenys dos anys des de la presa de possessió de la
darrera destinació definitiva.
C.-Els funcionaris en situació d’excedència voluntària obtinguda des de
centres dependents actualment d’aquesta Conselleria.
Si es tracta dels supòsits d’excedència voluntària per interès particular o
per agrupació familiar assenyalats als apartats a) i b) de l’article 89.1 de la Llei
7/2007, de 12 d’abril només hi poden participar si en acabar aquest curs escolar
han transcorregut dos anys d’ençà que varen passar a aquesta situació.
D. Els funcionaris en situació de suspensió de funcions, que no tenguin
destinació definitiva com a conseqüència de dita suspensió, declarada des de
centres actualment dependents d’aquesta Conselleria, sempre que en acabar
aquest curs escolar hagi transcorregut el temps de durada de la sanció disciplinària de suspensió.
Als efectes prevists en aquest apartat 1.1, es considera com data d’acabament del curs escolar, la de 31 d’agost de 2010.
1.2.- Els participants que vulguin exercir un dret preferent per a l’obtenció de destinació, han d’atendre al que es determina en la base dotzena d’aquesta
convocatòria.
2).- Funcionaris que depenen d’altres administracions educatives
Els funcionaris dependents d’altres administracions educatives no podran
sol·licitar places corresponents a aquesta convocatòria.
ONZENA. Participació forçosa
1.- Funcionaris que depenen d’aquesta Comunitat
1.1.- Sense perjudici del que es determina a la base novena, estan obligats
a sol·licitar les places anunciades en aquesta convocatòria, mitjançant la formalització i presentació de la sol·licitud en els termes establerts a les bases tretzena i catorzena els funcionaris que es trobin en una de les següents situacions:
A) Els funcionaris que hagin cessat en la situació d’excedència voluntària
o suspensió de funcions amb pèrdua de la destinació definitiva i tenen una destinació provisional en l’àmbit d’aquesta Comunitat amb anterioritat a la data de
publicació d’aquesta convocatòria.
En el supòsit que no participin en aquest concurs o no hi sol·licitin nombre suficient de places vacants, l’Administració els destinarà lliurement a centres d’aquesta Comunitat i a places que pugin ocupar d’acord amb les especialitats de les quals són titulars.
En el cas que no els adjudiquin destinació definitiva, quedaran en la situació de destinació provisional en aquesta Comunitat durant el curs 2010-2011.
B) Els funcionaris que es troben en la situació d’excedència forçosa o suspensió de funcions amb pèrdua de la destinació definitiva i que, una vegada
complerta la sanció, no hagin obtingut un reingrés provisional, en el supòsit que
hagin passats a aquestes situacions des d’un centre actualment depenent, d’aquesta Conselleria.
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Els professors que vulguin exercir el dret preferent a la localitat, d’acord
amb l’article 52.2 del Reial decret 1027/1993, de 25 de juny, han de sol·licitar,
així com ho exigeix la base dotzena d’aquesta convocatòria, totes les places a
què poden optar, segons les especialitats de les quals són titulars, de la localitat
on van tenir la última destinació definitiva, llevat de les places excloses de l’assignació forçosa, que poden sol·licitar amb caràcter voluntari, d’acord amb l’apartat 1.3 d’aquesta base. Si, malgrat participar-hi, no obtenen destinació quedaran adscrits provisionalment a la localitat esmentada.
Als professors que, malgrat tenir l’obligació de participar, no concursin o
participin sense exercir el dret preferent a què al·ludeix el paràgraf anterior i no
aconsegueixin cap destinació a les places sol·licitades, se’ls aplicarà el que estableix a l’apartat E.2 d’aquesta base respecte a l’adjudicació de destinació. En el
cas que no obtenguin destinació, seran adscrits provisionalment a centres d’aquesta Comunitat.
D) -Els funcionaris que han perdut la seva destinació definitiva en compliment de sentència, resolució de recurs o per supressió expressa del lloc que
ocupaven amb caràcter definitiu.
En el supòsit que estiguin obligats a participar però no concursin, seran
destinats d’ofici a places que puguin ocupar en virtut dels requisits exigits.
Aquests que, tot i complir l’obligació de concursar, no hagin obtingut destinació, seran adscrits provisionalment a centres d’aquesta Comunitat.
Als efectes d’aquesta convocatòria, només tendran caràcter de places
expressament suprimides les corresponents a la supressió de centres, sempre que
aquesta supressió no hagi donat lloc a la creació d’un altre centre, i les corresponents a la supressió d’ensenyaments extingits en el centre que no hagin estats
substituïts per altres d’equivalents o anàlegs. Els professors afectats poden exercir el dret preferent a centre a què es refereix la disposició addicional tretzena 2.
del Reial decret 2112/1998, de 2 d’octubre, en la forma que s’indica en la base
dotzena d’aquesta convocatòria.
E) Els professors amb destinació provisional que durant el curs 2009-2010
presten serveis en centres dependents d’aquesta Conselleria i que figurin com a
tals a la Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 29 de maig de 2009,
per la qual es resol el concurs de trasllats.
1) En virtud del que es disposa en la Resolució de la consellera
d’Educació i Cultura de 19 de març (BOIB núm. 42, de 27-03-2008), els funcionaris seleccionats en els procediments selectius convocats per aquesta
Resolució, només podran sol·licitar places de les especialitats de les quals siguin
titulars en centres ubicats a l’illa o unitat territorial on hagin obtingut la destinació com a funcionaris en pràctiques. Si no concursen o concursant no sol·liciten el nombre suficient de places vacants, se’ls adjudicarà lliurement destinació
definitiva en places de les especialitats de les quals siguin titulars en centres de
la illa o unitat terriorial on ha obtingut la destinació com a funcionari en pràctiques.
2) Els funcionaris seleccionats en convocatòries anteriors podran
sol·licitar places de les especialitats de les quals siguin titulars en centres ubicats en l’illa o les illes que indiquin a la seva sol·licitud de participació. Als professors inclosos en aquest apartat que no concursin, o a aquells que, tot i fer-ho,
no sol·licitin un nombre suficient de places vacants, se’ls adjudicarà lliurement
destinació definitiva a places de les especialitats de les quals siguin titulars, en
centres ubicats a la o a les illes que hagin indicat a la sol·licitud de participació.
En el cas que no hi hagin indicat cap illa, se’ls adjudicarà lliurement destinació
definitiva a qualsevol de les illes.
Si no obté destinació definitiva, quedaran en situació de destinació provisional.

Els funcionaris inclosos en el paràgraf anterior que no participin en aquest
concurs o que, hi participin però no sol·licitin un nombre suficient de centres i,
en conseqüència, no obtenguin destinació definitiva, quedaran en la situació
d’excedència voluntària prevista a l’apartat 3. de l’article 89 de la Llei 7/2007,
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

F) Els funcionaris que, per la pèrdua de la plaça docent que ocupaven amb
caràcter definitiu, passaren a prestar serveis en altres llocs de l’Administració tot
mantenint la seva situació de servei actiu en el cos docent, sempre que hagin
cessat i obtingut una destinació docent provisional a centres dependents en l’actualitat d’aquesta Conselleria.
Als professors inclosos en aquest apartat que no concursin o que, tot i ferho, no sol·licitin un nombre suficient de places vacants, se’ls adjudicarà lliurement destinació definitiva en places a les quals puguin optar per les especialitats de què són titulars en centres ubicats en aquesta Comunitat Autònoma.
Si no obtenen destinació definitiva, quedaran en situació de destinació
provisional.

C) -Els funcionaris que hagin estat adscrits a places a l’exterior i s’han de
reincorporar el pròxim curs 2010-2011, o que ja s’haguessin reincorporat però
encara no han obtingut una destinació definitiva.

G) Tots els aspirants seleccionats en els procediments selectius convocats
per la Resolució de la consellera d’Educació i Cultura d’1 d’abril (BOIB núm.
49, de 04/04/2009).
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Aquests participants estan obligats a obtenir la primera destinació definitiva en centres ubicats a l’illa o unitat territorial en la qual han superat el procediment selectiu d’aquesta Comunitat Autònoma, sense perjudici del que estableix la base novena d’aquesta convocatòria. Amb aquesta finalitat, han de
sol·licitar destinació a centres de l’illa o unitat territorial que els pertoqui.
Els participants que hagin estat seleccionats per més d’una especialitat,
han de participar per aquella especialitat i/o àmbit en què realitzin la fase de
pràctiques. En el supòsit que se’ls hagués concedit pròrroga per a la realització
de la fase de pràctiques en totes les especialitats per les quals van resultar seleccionats, a l’efecte de determinar l’especialitat de participació, l’Administració
tendrà en compte a l’opció que realitzi la persona interessada en la seva sol·licitud de participació. Si no manifesta aquesta opció, es considerarà que opta per
l’especialitat que presenta un codi més baix.
A aquells aspirants que, tot i estar obligats a participar, no ho facin o participin sense sol·licitar un nombre suficient de centres, se’ls adjudicarà lliurement destinació definitiva a places corresponents a les especialitats per la qual
participen o haurien de participar, en centres ubicats a l’illa o unitat territorial
per la qual han superat el procediment selectiu d’aquesta Comunitat.
L’adjudicació de destinació es farà tenint en compte, en primer lloc, l’any
de la convocatòria del procediment selectiu i, en segon lloc, l’ordre amb què
figuren a la Resolució per la qual han estat nomenats funcionaris en pràctiques.
De conformitat amb les disposicions addicionals dessetena i devuitena del
Reial decret 2112/1998, de 2 d’octubre, modificat pel Reial decret 1964/2008,
de 28 de novembre, els aspirants seleccionats per l’accés a cossos del mateix
grup i nivell de complement de destinació, tenen prioritat en l’obtenció de destinacions sobre els ingressats pel torn d’accés a cos de grup superior i sobre els
ingressats pel torn lliure de la mateixa promoció. Igualment, els ingressats pel
torn d’accés a cos de grup superior tenen prioritat en l’obtenció de destinació
sobre els ingressats pel torn lliure de la seva mateixa promoció.
En el cas de no obtenir destinació definitiva, quedaran en situació de destinació provisional en l’especialitat i illa en la qual els ha pertocat prestar serveis en el curs 2009-2010.
La destinació estarà condicionada, en el seu cas, a la superació de la fase
de pràctiques i al nomenament com a funcionaris de carrera.
1.2.- Queden exempts de l’obligatorietat de concursar:
- Aquells que han accedit al cos de professors d’ensenyament secundari
procedents del cos de mestres a través del procediment d’accés a cossos docents
de grup superior i que prestin serveis en la mateixa especialitat, amb caràcter
definitiu, en els dos primers cursos de l’educació secundària obligatòria, en centres d’aquesta Comunitat Autònoma.
Aquests professors, d’acord amb la disposició transitòria primera de la
LOE, seran confirmats en la mateixa destinació que ocupaven, una vegada que,
aprovat l’expedient dels procediments selectius, siguin nomenats funcionaris de
carrera els aspirants que hi van ser seleccionats.
- Els funcionaris de carrera del cos de mestres que tenen destinació definitiva en un equip d’orientació educativa i psicopedagògica i hagin accedit al
cos de professors d’ensenyament secundari pel procediment d’accés a cossos de
grup superior per l’especialitat d’Orientació educativa i que optin per quedar en
l’equip d’orientació educativa i psicopedagògica, sempre que estigui ubicat en
aquesta Comunitat Autònoma.
Aquests professors, conforme a la disposició transitòria primera de la
LOE, seran confirmats en la destinació que ocupaven una cop que, aprovat l’expedient dels procediments selectius, siguin nomenats funcionaris de carrera els
aspirants que hi van ser seleccionats.
Les opcions a les quals s’al·ludeixen els apartats anteriors han de ser
manifestades amb caràcter obligatori per mitjà d’un escrit adreçat a la Direcció
General de Personal Docent, en el termini de presentació de sol·licituds establert
a la base quinzena d’aquesta Resolució.
1.3.- En cap cas no s’adjudicaran amb caràcter forçós places corresponents a:
-Equips d’orientació educativa i psicopedagògica que apareixen a
l’Annex 1b.
- Centres d’educació permanent d’adults que apareixen a l’Annex 1c.
- Unitats de formació professional especial que s’esmenten a l’Annex 1d.
- Places de professors de suport als departaments d’orientació dels instituts d’ensenyament secundari que s’indiquen a l’Annex 1a.
- Places de cultura clàssica.
DOTZENA.- Drets preferents
Els professors que s’acullin al dret preferent ho han de fer constar a les
seves sol·licituds i hi ha d’indicar la causa en què fonamenten la petició.
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A l’efecte de sol·licitud de places, els participants només poden al·legar
els drets preferents següents:
1.- Dret preferent a centre
1.1. Dret preferent a places del centre on tenen destinació definitiva, per a
especialitats adquirides en virtut dels procediments convocats a aquest efecte a
l’empara del títol III del Reial decret 850/1993, de 4 de juny, o del títol V dels
Reials decrets 334/2004, de 27 de febrer, o Reial decret 276/2007, de 23 de
febrer.
D’acord amb la disposició addicional tretzena 1. del Reial decret
2112/1998 de 2 d’octubre, els funcionaris que hagin adquirit una nova especialitat, una vegada declarats ‘aptes’ en els procediments convocats a aquest efecte, tenen preferència, per una sola vegada, per obtenir destinació a places de la
nova especialitat en el centre on tenen destinació definitiva, si n’hi ha de vacants
i sense perjudici del que es disposa a l’apartat 1.2 d’aquesta base. Per exercir
aquest dret preferent, han de consignar a la sol·licitud de participació, en primer
lloc, el codi del centre i el de l’especialitat a la qual correspongui la vacant.
Poden consignar, a més, altres peticions corresponents a places a les quals poden
optar per raó de les especialitats de les quals són titulars, si volen concursar
també fora del dret preferent.
1.2.- Dret preferent per obtenir places en el centre on tenen la destinació
definitiva.
D’acord amb la disposició addicional tretzena 2 del Reial decret
2112/1998, de 2 d’octubre, els professors desplaçats del centre on tenen la destinació definitiva, per declaració expressa de supressió o per insuficiència d’horari, tenen mentre es mantengui aquesta circumstància, dret preferent davant els
altres aspirants per obtenir qualsevol altra plaça en el mateix centre, sempre que
compleixin els requisits exigits per ocupar-la.
D’acord amb el que disposa la base onzena 1.1 D), tenen caràcter de places expressament suprimides únicament les corresponents a centres suprimits, si
no han donat lloc a la creació d’un nou centre, i les corresponents a ensenyaments suprimits en el centre que no hagin estat substituïts per altres d’equivalents o anàlegs.
De la mateixa manera, i a l’únic efecte d’acollir-se a aquesta preferència i
a la valoració dels serveis prestats que s’estableix en el barem de l’Annex I d’aquesta Resolució, es consideraran desplaçats de la seva plaça a falta d’horari els
professors que durant tres cursos acadèmics continuats, inclòs aquest curs, hagin
impartit tot l’horari en un centre diferent d’aquell en el qual tenen la destinació
definitiva o en àrees, matèries o mòduls no atribuïts a la seva especialitat.
Aquesta circumstància ha de ser indicada en el darrer quadre, lletra A) de la
sol·licitud de participació, i s’ha d’acreditar per mitjà d’un certificat expedit pel
director/a del centre amb el vistiplau del Departament d’Inspecció Educativa,
s’ha de fer constar també que no hi ha hagut horari o que s’ha vist obligat a
impartir altres matèries, en aquest cas s’ha d’indicar el curs o cursos i especialitats impartides a cada un d’ells.
1.3.- A l’empara del que disposa a la disposició addicional tretzena del
Reial decret 1635/1995, de 6 d’octubre, els professors afectats per la redistribució d’efectius efectuada per l’Ordre de 25 de març de 1996, poden també acollir-se a la preferència a la qual fa referència el paràgraf primer d’aquest subapartat respecte a les vacants que hi ha en el centre on tenen la destinació definitiva, corresponents a l’altra o les altres especialitats de formació professional
específica de la qual són titulars, d’acord amb els articles 1 i 4 del Reial decret
susdit, sempre que el centre de la destinació definitiva des del qual concursa
sigui el mateix al qual se’l va adscriure per l’Ordre esmentada.
Quan concorrin dos o més professors que es trobin en les circumstàncies
indicades en els paràgrafs anteriors, s’adjudicarà la plaça a qui compti amb
major puntuació en aquest concurs.
1.4.- Forma de sol·licitar el dret preferent a centre, els professors que vulguin exercir aquest dret han de consignar en la sol·licitud de participació en primer lloc el codi del centre i el de l’especialitat a la qual correspongui la vacant.
També poden incloure-hi, a continuació, altres peticions corresponents a places
d’altres centres a les quals puguin optar per raó de les especialitats de les quals
són titulars, si volen concursar-hi fora del de dret preferent.
2 . Dret preferent a la localitat
2.1.- El dret preferent previst als articles 10.6 i 14.4 del Reial decret
1138/2002, de 31 d’octubre, pel qual es regula l’acció educativa a l’exterior i a
l’article 18 del Reial decret 1524/1989, de 15 de desembre, per qual es regulaven les funcions i l’organització del Servei d’Inspecció Tècnica d’Educació i es
desenvolupava el sistema d’accés als llocs de feina de la funció inspectora edu-
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cativa, declarat vigent pel Reial decret 2193/1995, de 28 de desembre.
Els funcionaris que tenen aquest dret poden fer-ne ús per a la localitat on
varen tenir la darrera destinació definitiva en el cos. Perquè el dret preferent
sigui efectiu, els sol·licitants estan obligats a consignar en la sol·licitud de participació, en primer lloc, totes les places de la localitat en la qual vulguin exercitar-lo, enumerades per ordre de preferència, corresponents a les especialitats a
les quals poden optar, llevat de les excloses d’assignació forçosa segons el que
estableix l’apartat 1.3 de la base onzena. En cas que s’ometin alguns dels centres de la localitat on vulguin exercir el dret, l’Administració lliurement emplenarà la resta dels centres d’aquesta localitat. També hi poden incloure, a continuació, altres peticions corresponents a places a les quals puguin optar per raó
de les especialitats de les quals són titulars, si volen concursar-hi fora del dret
preferent.
2.2.- Dret preferent previst a l’article 89.4 de la Llei 7/2007, de 12 de
abril, per als funcionaris que es trobin en el tercer any del període d’excedència
per atendre a la cura de fills o a la cura de familiars que es trobin al seu càrrec i
vulguin reingressar al servei actiu.
TRETZENA.- Forma de participació
La Conselleria d’Educació i Cultura pretén l’impuls de l’administració
electrònica, d’acord amb la Llei 11/2007, de 22 de juny d’accés dels ciutadans
als serveis públics, la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, i l’article 45 de la 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i de les
administracions publiques i del procediment administratiu comú, que al mateix
temps, estableix el règim jurídic de l’ús dels mitjans electrònics en l’àmbit de
les administracions públiques.
La sol·licitud ajustada al model oficial, es tramitarà telemàticament a la
pàgina Web: http://dgpdocen.caib.es
Encara que participin per més d’una especialitat, els concursants només
han de tramitar una única sol·licitud, segons el model oficial.
Per formalitzar la sol·licitud s’ha de seguir un dels tres procediments que
s’indiquen a continuació:
a) Registre telemàtic: si es disposa de DNI electrònic no és necessari passar per registre, la tramitació i el registre són immediats. La utilització del registre telemàtic queda limitat als concursants que no hagin d’aportar documentació
justificativa.
b) Enviament telemàtic: si es disposa d’usuari i contrasenya i no s’ha d’aportar documentació justificativa addicional, es pot realitzar l’enviament telemàtic. No és necessari passar per registre, ja que la tramitació és immediata.
Les sol·licituds són considerades presentades i registrades en el moment
en què són tramitades per via telemàtica, després de pitjar ‘enviar’. El concursant pot disposar d’una còpia impresa de la sol·licitud definitiva, la qual tendrá
el número de control, amb les dades relatives a la seva petició.
c) Registre presencial, en qualsevol altre cas s’ha de registrar la sol·licitud. Si s’ha d’aportar documentació justificativa aquesta s’ha d’adjuntar als fulls
d’al·legació de requisits i mèrits que pertoquin i registra-la juntament amb la
sol·licitud.
Les sol·licituds es poden presentar als centres d’aquesta Comunitat on
presten serveis o a qualsevol de les dependències a les quals fa al·lusió l’article
38.4 de la citada Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
A la sol·licitud de participació, sempre que no consti al portal del personal s’hi han d’adjuntar els següents documents:
A) Documentació acreditativa de posseir els coneixements de llengua
catalana determinats a la base novena de la present convocatòria.
B) Documentació justificativa per a la valoració dels mèrits als quals es
fa referència en els barems que s’inclouen com a Annex 1 A) i Annex B)
A tots els documents presentats, s’hi ha de fer constar el nom, llinatges,
cos i especialitat del concursant. Si els documents justificatius es presenten mitjançant una fotocòpia dels originals, aquestes fotocòpies han de dur necessàriament la diligència de compulsa estesa pels directors/res o secretaris/àries dels
centres, pels registres de la Conselleria d’Educació i Cultura o per altres entitats
administratives competents. No s’admetrà cap fotocòpia sense la diligència de
compulsa.
L’Administració podrà exigir als participants, en qualsevol moment, que
justifiquin aquells mèrits sobre els quals es plantegin dubtes o reclamacions.
Els funcionaris que depenen d’aquesta Conselleria no han de presentar la
documentació justificativa de les dades que figurin al seu portal del personal. En
cas de rectificació o aportació de noves dades sí que han de presentar la documentació compulsada justificativa d’aquestes.
CATORZENA. Presentació de sol·licituds
Els participants poden presentar les sol·licituds i la documentació a la qual
fa referència la base anterior, en els centres on actualment presten serveis en
aquesta Comunitat. Els centres han de lliurar la documentació, dins el termini
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establert, al registre de la Conselleria d’Educació i Cultura, al de les
Delegacions Territorials de Menorca, d’Eivissa i Formentera o al de qualsevol
de les dependències a les quals fa al·lusió l’article 38 de la Llei de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. En el cas que els concursants optin per
presentar la sol·licitud a una oficina de Correus, ho han de fer en sobre obert,
perquè el funcionari la pugui datar i segellar abans de certificar-la.
A tots els documents presentats s’ha de fer constar el nom, llinatges, cos i
especialitat del concursant.
QUINZENA. Termini
El termini de presentació de sol·licituds i documentació és de 15 dies
hàbils, a partir del dia següent de la publicació d’aquesta Resolució en el BOIB.
No es tenen en compte els mèrits que a la finalització del termini de presentació de les sol·licituds no constin al portal del personal, ni aquells que no
s’hagin al·legat a les sol·licituds, ni tampoc aquells mèrits que no s’hagin justificat documentalment durant el termini de presentació de les sol·licituds.
Quan hagi acabat el termini de presentació de sol·licituds, no s’admetrà
cap sol·licitud ni cap modificació a les peticions formulades, ni cap documentació referida als mèrits aportats, com tampoc renúncies a la participació, llevat
del que estableix la base denovena.
SETZENA. Sol·licitud de places
Els concursants han de sol·licitar les places per ordre de preferència a les
sol·licituds de participació i consignar-hi els codis de centres i tipus de plaça de
la manera que s’especifica en els annexos d’aquesta Resolució.
No obstant això, per simplificar i facilitar als participants la formalització
de les peticions, els concursants que vulguin sol·licitar tots els centres corresponents a una localitat, poden anotar únicament els codis corresponents a la localitat i al tipus de plaça en lloc de consignar els codis de tots els centres per ordre
de preferència. En aquest cas, es considerarà que sol·liciten tots els centres de la
localitat en el mateix ordre de preferència en què apareixen publicats a l’annex
corresponent de la convocatòria i sempre referits als centres que figuren en
aquest annex, llevat dels centres detallats als annexos 1 b, 1 c i 1 d que hauran
de ser consignats de forma individual i per ordre de preferència.
Referent a tots els centres d’una localitat, si volen sol·licitar-ne algun o
alguns de manera prioritària, poden consignar-los com a peticions individualitzades per ordre de preferència i després han de consignar el codi corresponent a
la localitat i especialitat.
En aquest cas es considerarà que s’incorporen a les seves peticions la resta
de centres en el mateix ordre en què apareixen publicats a l’annex corresponent
de la convocatòria.
En qualsevol cas, es considerarà que els concursants sol·liciten exactament la plaça o places a els quals corresponguin els codis consignats en les seves
sol·licituds de participació. Les peticions els codis de les quals resultin incomplets, inexistents o que no es corresponguin amb els tipus de places que puguin
ser sol·licitats pel participant seran anul·lades. Si s’anul·len totes les peticions
per qualsevol de les circumstàncies anteriors, s’exclourà el concursant de l’adjudicació de destinacions, sense perjudici dels supòsits d’assignació de destinació d’ofici prevists en aquesta convocatòria.
DESSETENA. Comissions de baremació
Per a la valoració dels mèrits prevists en els apartats 1.3, 1.4 i 2.1 del
barem que al·leguin els concursants, es constituirà una comissió de valoració,
integrada pels membres que designi la Direcció General de Personal Docent.
Les organitzacions sindicals presents a la Mesa Sectorial podran formar
part de la comissió de valoració.
Els membres de la comissió han de pertànyer a un grup de titulació igual
o superior al que s’exigeixi per als llocs convocats.
La comissió de valoració rebrà de la Direcció General de Personal Docent
els mèrits que figuren al portal del personal dels participants, als quals fa referència aquest apartat.
El nombre dels representants de les organitzacions sindicals no pot ser
igual o superior al dels membres designats per l’Administració.
L’assignació de la puntuació que correspon als concursants, per la resta
d’apartats del barem de mèrits, serà efectuada per una comissió tècnica integrada per funcionaris de la Direcció General de Personal Docent.
En el termini no superior a dos mesos computables des del dia següent a
l’acabament del termini de presentació de sol·licituds, la Direcció General de
Personal Docent exposarà, a la pàgina Web http://dgpdocen.caib.es
a) La relació dels participants admesos al concurs, amb la puntuació
que els correspongui per cada un dels apartats i subapartats del barem.
b) La relació dels participants que no han estat admesos al concurs, amb
les causes d’exclusió pertinents.
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La Direcció General de Personal Docent fixarà un termini de set dies naturals per a reclamacions, durant el qual es podrà esmenar la causa d’exclusió per no
complir algun o alguns dels requisits exigits a la convocatòria, o a l’article 70 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
Acabat aquest termini, s’exposaran a la pàgina Web http://dgpdocen.caib.es les rectificacions que resultin de les reclamacions estimades. Contra aquesta
exposició no es podrà fer cap reclamació; caldrà esperar que la Direcció General de Personal Docent faci pública la resolució d’adjudicació provisional de destinacions i estableixi el corresponent termini de reclamacions.
La comissió de valoració i la comissió tècnica seran els òrgans competents per resoldre les reclamacions a la resolució provisional que impugnin la valoració efectuada als apartats que, d’acord amb el que determina aquesta, correspon a cada comissió.
Els membres de les comissions estaran subjectes a les causes d’abstenció i recusació establertes en els articles 28 i 29 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
DEVUITENA. Adjudicació provisional. Empats
Quan s’hagin rebut les actes de les comissions de valoració amb les puntuacions assignades als concursants i s’hagin aprovat les plantilles provisionals, es
farà l’adjudicació provisional de les places que els puguin correspondre d’acord amb les peticions dels participants i les puntuacions obtingudes, segons el que es
disposa en aquesta Resolució.
Sense perjudici del que s’ha regulat respecte als drets preferents enumerats a la base dotzena d’aquesta convocatòria, si es produeixen empats en el total de
les puntuacions, es resoldran tenint en compte successivament la major puntuació en cada un dels apartats del barem segons l’ordre en què hi apareixen. Si continua l’empat, s’atendrà la puntuació obtinguda en els subapartats, seguint igualment l’ordre en què apareixen en el barem. En ambdós casos, la puntuació que es
prengui en consideració a cada un dels apartats no podrà excedir la puntuació màxima que el barem estableix per a aquell apartat; en el cas dels subapartats, no
podrà excedir la que correspongui als apartats en què estiguin inclosos.
En el cas que, en aplicar aquests criteris, algun o alguns dels subapartats s’arribi a la puntuació màxima atorgada per l’apartat al qual pertanyi, no es tendran
en compte les puntuacions de la resta de subapartats. En darrer terme, si és necessari, s’utilitzarà com a criteri de desempat l’any en què es convocà el procediment
selectiu d’ingrés en el cos i la puntuació amb què foren seleccionats.
DENOVENA. Reclamacions i renúncies
L’adjudicació provisional de les destinacions a les quals fa al·lusió la base anterior es farà pública a la pàgina Web de la Direcció General de Personal Docent.
Els concursants podran presentar reclamacions a les resolucions provisionals en el termini de cinc dies hàbils a partir de la data en què hagin estat exposades.
Així mateix, durant aquest termini els participants que concursin amb caràcter voluntari podran presentar la renúncia total a la participació en el concurs, i
s’entendrà que també afecta totes les peticions consignades a la sol·licitud de participació. A aquest efecte, es fa constar que el fet de no obtenir destinació a la resolució provisional no comporta que no se’n pugui obtenir a la resolució definitiva.
Les reclamacions o renúncies s’han de presentar, per escrit, al registre de la Conselleria d’Educació i Cultura o a les Delegacions Territorials de Menorca, i
d’Eivissa i Formentera o a qualsevol de les dependències a les quals al·ludeix l’article 38 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificat per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
VINTENA.- Resolució definitiva
Quan s’hagin resolt les reclamacions i les renúncies a què es refereix la base anterior, aquesta Conselleria dictarà la Resolució per la qual s’aprovaran les
resolucions definitives d’aquest concurs de trasllats. Aquesta Resolució es publicarà al BOIB i s’hi anunciaran les dates i llocs d’exposició de les llistes amb els
resultats dels concursos, no hi apareixeran les reclamacions desestimades. Les places adjudicades en la Resolució són irrenunciables, i els participants s’hauran
d’incorporar a les places obtingudes, excepte els concursants que hagin participat i obtingut plaça en concursos que puguin convocar altres administracions educatives amb competències i manifesten formalment per escrit la seva renúncia de l’1 d’agost de l’any 2010.
Per a poder participar a la convocatòria de comissions de servei per al curs 2010-2011 serà requisit tenir sol·licitat, llevat de casos excepcionals a valorar per
la Comissió que determini susdita convocatòria, plaça en aquest concurs de trasllats per a la localitat o localitats on es sol·licita la comissió de serveis, i no haverhi renunciat.
Encara que els participants concursin a places de diferents especialitats o a places convocades per diferents òrgans només podran obtenir una única destinació.
VINT -I- UNA.
Els professors excedents, dependents de la Conselleria d’Educació i Cultura de les Illes Balears, que reingressin al servei actiu com a resultat d’aquest concurs, han de presentar davant la Direcció General de Personal Docent una declaració jurada o promesa de no haver estat separat de cap cos o escala de
l’Administració de l’Estat, de les comunitats autònomes o de l’Administració local, en virtut d’expedient disciplinari, ni de trobar-se inhabilitat per a l’exercici de
funcions públiques.
VINT-I-DOSENA. Presa de possessió
La presa de possessió en les noves destinacions obtingudes, d’acord amb aquesta Resolució tendrà lloc l’1 de setembre de l’any 2010. No obstant això,s’hauran de realitzar les tasques pendents (exàmens y avaluacions) en els centres de destinació del curs anterior. La incorporació efectiva al nou centre es farà una vegada finalitzades les activitats al·ludides, i en qualsevol cas abans del 8 de setembre de 2010.
VINT-I-TRESENA. Recuperació de la documentació presentada
La documentació que presentin els participants per a la valoració dels mèrits podrà ser retirada durant el mes d’octubre de 2010 a la Direcció General de
Personal Docent, únicament quan es tracti de documents originals, sempre que no existeixin recursos per part d’algun dels participants. Si existeix algun recurs serà
retinguda a efectes de comprovació o prova. En el supòsit que la documentació no hagi estat retirada en el termini susdit, s’entendrà que l’aspirant renuncia a la
seva recuperació.

ANNEX I A)
BAREM DE PRIORITATS EN ELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI, CATEDRÀTICS I PROFESSORS
D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES, CATEDRÀTICS I PROFESSORS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY, PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL I MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
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Documents Justificatius (1)

I. MÈRITS EXPRESSAMENT INDICATS A LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA, APARTAT 3, DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2006, DE 3 DE MAIG, D’EDUCACIÓ
(LOE)
1.1. COSSOS DE CATEDRÀTICS.
L’Administració aportarà d’ofici els serveis prestats en aquesta Comunitat.
1.1.1.- Per ser funcionari de carrera dels cossos de catedràtics d’ensenyament
secundari, d’escoles oficials d’idiomes i d’arts plàstiques i disseny .........

6,000 punts

1.1.2.-Per cada any d’antiguitat en els cossos de catedràtics .............................

0,500 punts

Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,040 punts per mes complet.

Títol administratiu o credencial o, si escau, el Butlletí o Diari Oficial en el qual hi
aparegui el seu nomenament.
Títol administratiu o credencial amb diligència de les distintes possessions o
cessaments que hagin tengut des del seu nomenament com a funcionari de carrera
o, en el seu defecte dels corresponents documents d’inscripció en registres de
personal.

A aquests efectes l’antiguitat en els cossos de catedràtics, amb anterioritat
a la integració en els mateixos, serà la que tenien en el corresponent cos
de professors amb la condició de catedràtic.

1.2. ANTIGUITAT.
(veure disposició complementària primera)

L’Administració aportarà d’ofici els serveis prestats en aquesta Comunitat.

1.2.1. Per cada any de serveis efectius prestats en la situació de servei actiu
com a funcionari de carrera en el cos al que correspongui la vacant ..................... 2,000 punts

Títol administratiu o credencial amb diligències de les distintes possessions i
cessaments que hagi tengut des del seu nomenament com a funcionari de carrera o,
en el seu cas, dels corresponents documents d’inscripció en els registres de
personal

Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,160 punts por mes complet

Títol Administratiu o credencial amb diligències de les distintes possessions i
cessaments que hagi tengut des del seu nomenament com a funcionari de carrera o,
en el seu cas, dels corresponents documents d’inscripció en els registres de
personal

1.2.2. Per cada any de serveis efectius com a funcionari de carrera en altres
cossos o escales docents als quals fa referència la LOE del mateix o
superior subgrup.

1,500 punts

Títol Administratiu o credencial amb diligències de les distintes possessions i
cessaments que hagi tengut des del seu nomenament com a funcionari de carrera o,
en el seu cas, dels corresponents documents d’inscripció en els registres de
personal.

Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,120 punts per mes complet
1.2.3. Per cada any de serveis efectius com a funcionari de carrera en altres
cossos o escales docents als quals fa referència la LOE de subgrup inferior..............0,750 punts

Títol Administratiu, amb diligència de possessió en el centre des del
qual es concursa

Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,060 punts per mes complet
1.2.4. Per cada any consecutiu com a funcionari amb destinació definitiva
en la mateixa plaça del centre des del qual es concursa o en el lloc al
qual s’estigui adscrit a l’estranger, en la funció inspectora a l’empara de la
disposició addicional quinzena de la Llei de mesures per a la reforma de la
funció pública, o en altres llocs, serveis d’investigació o suport a la docència,
dependents de l’Administració educativa sempre que aquestes situacions
d’adscripció impliquin la pèrdua de la seva destinació docent.
En els supòsits d’adscripció, el temps que transcorr des de la seva finalització
fins la participació en aquest concurs serà valorat per l’apartat 1.2.5.
(veure disposició complementària segona)
· Pel primer i segon any.....
· Pel tercer any .....................
· Pel quart i cinquè any.........
· Pel sisè any ......................
· Pel setè i vuitè any .....
· Pel novè any....................
· Pel desè i següents ........

2,000 punts per any
3,000 punts
4,000 punts per any
5,000 punts
4,000 punts per any
3,000 punts
2,000 punts per any

Per als funcionaris obligats a concursar per haver perdut la seva destinació definitiva en compliment de sentència o resolució de recurs, per provenir de la situació d’excedència
forçosa o, en el cas, per supressió expressa amb caràcter definitiu, de la seva plaça, en els termes que estableixi cada convocatòria, o per haver estat desplaçats dels seus centres en
els termes que igualment estableixi cada convocatòria, es considerarà com a plaça des de la qual participen, amb la finalitat de determinar els serveis a què es refereix aquest apartat, la
darrera utilitzada amb caràcter definitiu a la qual s’acumularan, si escau, els prestats provisionalment, amb posterioritat, a qualsevol plaça. Tendran dret, a més, a que se’ls acumulin a
la plaça de procedència els serveis prestats amb caràcter definitiu en la plaça immediatament anterior. Per al cas de professors afectats per supressions consecutives de places, aquesta
acumulació comprendrà els serveis prestats amb caràcter definitiu en les places que, successivament, li foren suprimides.
En el supòsit de que el professor afectat no hagués ocupat altra destinació definitiva, tendrà dret a que se li acumulin als efectes senyalats la següent puntuació: 1,000 punt per any
amb destinació provisional.
Igualment, els precitats criteris seran d’aplicació als funcionaris que participin des de la destinació adjudicada en compliment de sanció disciplinària de trasllat amb canvi de residència.
Els funcionaris que prestin serveis en la primera destinació definitiva obtinguda després d’haver-los suprimit la plaça de la qual eren titulars tendran dret a que se’ls considerin com a
prestats en el centre des del qual concursen els serveis que acreditin en el centre en el qual se’ls va suprimir la plaça i, si escau, els prestats amb caràcter provisional amb posterioritat
a la citada supressió. Aquest mateix criteri s’aplicarà a aquells funcionaris que prestin serveis en la primera destinació definitiva obtinguda després d’haver perdut la seva destinació
per compliment de sentència o resolució de recurs, o per provenir de la situació d’excedència forzosa.
1.2.5. - Els funcionaris de carrera en expectativa de destinació, i els qui
participen per primera vegada amb caràcter voluntari i opten a la seva
sol·licitud per la puntuació corresponent a aquest subapartat en substitució
del corresponent al subapartat 1.2.4., en la forma que s’especifica en la

Títol administratiu amb diligèncias de les distintes possessions i cessaments que
hagi tengut des del seu nomenament com a funcionari de carrera o, si escau, dels
corresponents documents d’inscripció en els registres de personal.
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disposició complementària tercera d’aquest barem.
Per cada any de servei:...........................................................................................

1,000 punt

1.2.6. – Quan la plaça amb caràcter definitiu des de la qual es participa tengui
la qualificació expressa, per part de l’Administració de la qual depengui,
com a d’especial dificultat, s’afegirà a la puntuació del subapartat 1.2.4.
la següent puntuació a comptar des del moment de la seva declaració:

Certificació expedida per l’Administració educativa competent acreditativa de
què la plaça des de la qual participa està qualificada

· Pel primer segon any ..................................................................................
· Pel tercer any ...............................................................................................
· Pel quart i cinquè any ..................................................................................
· Pel sisè any ..................................................................................................
· Pel setè i vuitè any .......................................................................................
· Pel novè any ................................................................................................
· Pel desè i següents .......................................................................................

1,000 punt per any
1,500 punts
2,000 punts per any
2,000 punts
2,000 punts per any
1,500 punts
1,000 punt per any

1.3. MÈRITS ACADÈMICS

MÀXIM 10,000 PUNTS

Únicament es tendran en compte a efectes de la seva valoració els
títols amb validesa oficial a l’Estat Espanyol.
al.

L’Administració aportarà d’ofici les titulacions que constin en el portal del person-

1.3.1.- Doctorat i premis extraordinaris
(veure disposició complementària quarta):
Títol o certificació de l’abonament dels drets d’expedició d’acord amb el previst
en la O.M. de dia 8 de juliol de 1988 (B.O.E. del 13)
· Per haver obtingut el títol de doctor en la titulació al·legada per a l’ingrés
en el cos des del qual es concursa ..................................................................

5,000 punts

· Per premi extraordinari en el doctorat de la titulació al·legada per a l’ingrés
en el cos des del qual es concursa....................................................................

1,000 punt

Document justificatiu d’aquest.

· Per premi extraordinari en la titulació al·legada per a l’ingrés en el cos des
del qual es concursa. .......................................................................................

0,500 punts

Document justificatiu d’aquest.

· Pel títol de doctor en altres llicenciatures........................................................

3,000 punts

Document justificatiu d’aquest.

· Per premi extraordinari en altre doctorat............................................................
· Per premi extraordinari en altres llicenciatures...................................................

0,500 punts
0,250 punts

1.3.2.-Altres titulacions universitàries.
La possessió de titulacions que figuren en el catàleg oficial de títols
universitaris, es valoraran de la forma següent:
Titulacions de primer cicle:
Per la segona i la resta de diplomatures, enginyeries tècniques, arquitectura
tècnica o títols declarats, a tots els efectes, legalment equivalents i pels
estudis corresponents al primer cicle d’una llicenciatura, arquitectura
o enginyeria ............................................................................................................

Document justificatiu d’aquest.
Document justificatiu d’aquest.
Títol alegat per l’ingrés al cos i tots els altres títols que presentin com a mèrit o,
si s’escau els certificats de l’abonament dels drets d’expedició, d’acord amb el
previst en la O.M. de 8 de juliol de 1988 (B.O.E. del 13). En el cas d’estudis
corresponents als primers cicles, certificacions acadèmiques en les quals
s’acrediti la superació d’aquests.

3,000 punts

En cap cas serà valorable el primer títol o estudis d’aquesta naturalesa
que posseeixi el candidat.
Titulacions de segon cicle:
Pels estudis corresponents al segon cicle de llicenciatures, enginyeries,
arquitectures o títols declarats, a tots els efectes, legalmente equivalents ...........
En el cas de funcionaris pertanyents a cossos docents del SubGrup A1
no serà valorable en cap cas el primer títol o estudis d’aquesta naturalesa
que posseeixi el candidat.

3,000 punts

1.3.3.-Titulacions d’ensenyaments de règim especial.

Títols que es posseeixin o, si escau, certificació acreditativa d’haver
desenvolupat els estudis conduents a la seva obtenció.

Les titulacions dels ensenyaments de règim especial otorgades per les
escoles oficials d’idiomes i conservatoris de música o dansa, es valoraran
de la forma següent:
-Ensenyances professionals de Música i Dansa........................................................ 1,000 punt
- Escoles oficials d’idiomes:
- Cicle elemental o certificat de nivell intermedi ...................................................1,000 punt
- Cicle superior o certificat de nivell avançat ........................................................1,000 punt
La possessió del Certificat d’aptitut de l’Escola Oficial d’Idiomes engloba
els dos cicles
1.4. FORMACIÓ I
MÀXIM 5,000 PUNTS
PERFECCIONAMENT
Certificat dels mateixos on hi consti expressament el número d’hores de duració
1.4.1.- Per cursos superats que tenguin per objecte el perfeccionament sobre
del curs. En el cas dels organitzats per les institucions sense ànim de lucre,
els aspectes científics i didàctics de l’especialitat corresponents a les places a les
s’haurà d’acreditar fefaentment el reconeixement o la seva homologació.
quals opti el participant, o relacionats amb l’organització escolar o amb les
L’Administració aportarà d’ofici els cursos que constin en el portal del personal.
tecnologies de la informació i comunicació aplicades a l’educació, organitzats
pel Ministeri d’Educació, Política Social i Esports, per les Administracions
educatives de les Comunitats Autònomes, per Institucions sense ànim de lucre
que hagin estat homologats o reconeguts per les administracions precitades,
així com els organitzats per les Universitats............................................................. Fins a 4,000 punts
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Es puntuaran 0,100 punts per cada 10 hores de cursos superats acreditats.
A aquests efectes es sumaran les hores de tots els cursos, no es puntuarà la
resta del número d’hores inferiors a 10. Quan els cursos venguin expressats
en crèdits s’entendrà que cada crèdit equival a 10 hores.
1.4.2.-Per altres activitats de formació i perfeccionament en matèria educativa, Fins a
inclosa la impartició de cursos o coordinació de cursos i formació en centres........ 1,000 punt

Certificació d’aquestes. L’Administració aportarà d’ofici els cursos
que constin en el portal del personal.

La puntuació no es contabilitzarà per hores, sino per activitat realitzada:
Es puntuarà 0,1 punts per cada activitat de més de 10 hores, 0,1 punts
per impartició de cursos de 10 hores.
1.4.3. -Per cada especialitat de la qual sigui titular corresponent al cos pel que
es concursa distinta a la d’ingrés en aquest, adquirida a través del procediment
d’adquisició de noves especialitats previst en els Reials Decrets 850/1993, de
4 de juny, 334/2004, de 27 de febrer i 276/2007, de 3 de maig (En el cas dels
cossos de catedràtics s’entendran especialitats adquirides en el corresponent
cos de professors) ..................................................................................................

1,000 punt

Credencial d’adquisició de la nova especialitat.

II. ALTRES MÈRITS

MÀXIM 20,000 PUNTS

2.1. PUBLICACIONS
2.1.1. Per publicacions de caràcter didàctic sobre disciplines objecte del
concurs o directament relacionades amb aspectes generals o trasversals del
currículum o amb l’organització escolar ...............................

FINS A 5,000 PUNTS
Aquelles publicacions que estant obligades a consignar el I.S.B.N., en virtut del
Fins a
que es disposa en el Decret 2984/72, de 2 de novembre, o en el seu cas, ISNNo
2,500 punts
ISMN,els manquin el mateix, no seran valorades, així com aquelles en les que
l’autor sigui l’editor de les mateixes.
En el cas de llibres, els exemplars corresponents i la certificació de l’editorial
on consti la difusió d’aquests a llibreries comercials.

.
2.1.2. Per publicacions de caràcter científic i projectes i innovacions
tècniques sobre les disciplines objecte del concurs...........................................

Fins a
2,500 punts

Els mèrits aportats d’acord amb aquests dos apartats només podran
puntuar-se per un dels dos.

Per a la valoració de llibres editats per universitats, organismes o entitats
públiques, serà necessari aportar la certificació en la qual consti la distribució
i objetius d’aquests.
En el cas de revistes, certificació en la qual consti el número d’exemplars, llocs
de distribució i venda, o associació científica o didàctica, legalment constituïda,
a la qual pertany la revista.
En els supòsits en què l’editorial o l’associació hagin desaparegut, aquest fet
s’haurà de justificar per mitjà d’una prova admissible en dret.
En el cas de publicacions que només es donen en format electrònic, es presentarà
un informe oficial en el qual, l’organisme emissor, certificarà que la publicació
apareix a la base de dades bibliogràfica. En aquest document s’indicarà la base
de dades, el títol de la publicació, els autors, la revista, el volum, l’any i la
pàgina inicial i final.

2.1.3.- Mèrits artístics : ........................................................................................... Fins a
2,500 punts
- Per premis en exposicions o en concursos d’àmbit autonòmic, nacional
o internacional

Els programes, crítiques, els exemplars corresponents. i si escau, l’acreditació
d’haver obtingut els premis corresponents.

- Per composicions estrenades com a autor, publicacions, concerts com a
solistes o gravacions amb depòsit legal, per premis en certàmens o en concurs
d’àmbit autonòmic, nacional o internacional.
2.2. VALORACIÓ PER TASQUES
DESENVOLUPADES
(Veure disposició complementària cinquena)
2.2.1. Per cada any com a director/a en centres públics docents, a centres
de professors i recursos o institucions anàlogues establertes per les
administracions educatives en les seves convocatòries específiques, director
d’agrupacions de llengua i cultura espanyoles. ................................................

FINS A 10,000 PUNTS

3,000 punts

Nomenament expedit per l’Administració educativa competent amb diligència de
possessió cessament o, si escau, certificació on hi consti que aquest curs continua
en el càrrec. L’Administració aportarà d’ofici els càrrecs que constin en el portal
del personal.

Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,250 punts per mes complet.
2.2.2.-Per cada any com a vicedirector/a, subdirector/a, secretari/ària o
cap d’estudis i assimilats en centres públics docents........................................

2,000 punts

Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,160 punts per mes complet
2.2.3.-Per cada any en altres càrrecs directius de centres públics docents .............. 1,000 punt
Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,080 punts per mes complet

2.2.4.-Per cada any com a cap de seminari, departament o divisió de centres
públics d’ensenyament secundari, batxillerat, adults, formació professional,
artístiques i idiomes, assessor/a de formació permanent o director/a d’un Equip
d’orientació educativa i psicopedagògica o les figures anàlogues que cada
Administració educativa estableixi a la seva convocatòria específica .................

Document justificatiu del nomenament expedit per l’Administració educativa
competent amb expressió de la duració real del càrrec o, si escau, certificació en
la qual hi consti que aquest curs continua en el càrrec. L’Administració aportarà
d’ofici els càrrecs que constin en el portal del personal.
Document justificatiu del nomenament expedit per l’Administració educativa
competent amb expressió de la duració real del càrrec o, si escau, certificació on
hi consti que aquest curs continua en el càrrec. L’Administració aportarà d’ofici
els càrrecs que constin en el portal del personal.

0,500 punts

Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,040 punts per mes complet.
2.2.5. Per cada any de servei que ha ocupat llocs en l’Administració
educativa de nivell de complement de destinació igual o superior a
l’assignat al cos pel qual participa................................................

Nomenament expedit per l’Administració educativa competent amb diligència
de possessió i cessament o, si escau, certificació on hi consti que aquest curs
continua en el càrrec. L’Administració aportarà d’ofici els càrrecs que constin
en el portal del personal.

1,500 punts
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Document justificatiu del nomenament expedit per l’Administració educativa
competent amb diligència de possessió i cessament o, si escau, certificació de
què continua en el seu lloc.

Màxim 2,000 punts
L’Administració aportarà, d’ofici, el títol que figuri en el portal del personal
2.3. Títol de Professor de Llengua Catalana o nivell D de català..............................2,00 punts
No es valorarà per aquest apartat l’obtenció del nivell D de català per
convalidació del Certificat d’Aptitud de Català de l’Escola Oficial d’Idiomes
Fotocòpia compulsada del títol de Professor de Llengua Catalana o nivell D
de català

Un mèrit només podrà ser valorat a un apartat o subapartat, no es valorarà tampoc en cas de ser un requisit.
Els funcionaris dependents d’aquesta conselleria no han de presentar la documentació justificativa de les dades que figurin en el seu portal del personal, ja
que s’incorporaran d’ofici, en cas de rectificació o aportació de noves dades sí que hauran de presentar la documentació compulsada justificativa d’aquestes.
DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES
PRIMERA.-

Valoració de la antiguitat.-

1.- Als efectes dels subapartats 1.2.1,1.2.2, 1.2.3, 1.2.4. i 1.2.5. i 1.2.6 es valoraran com a any tots aquells serveis que es corresponguin amb serveis efectius
prestats des de la data d’inici del curs acadèmic fins a la data de finalizació del mateix. A aquests efectes, en el cas de funcionaris de carrera dels cossos de catedràtics d’ensenyaments de secundària, de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i de catedràtics d’arts plàstiques i disseny, es tendran en compte els serveis prestats com a funcionaris de carrera dels corresponents cossos de professors, amb anterioritat a la integració, inclosos els prestats com a funcionaris dels antics cossos de catedràtics de batxillerat, catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i professors de terme d’escoles d’arts aplicades i oficis artístics.
2.- Els serveis al·ludits en els subapartats 1.2.1, i 1.2.3 no es tendran en compte en els anys en què varen ser simultanis entre sí o, amb els serveis dels subapartats 1.2.1, 1.2.4 o 1.2.5.
3.- Als efectes dels subapartats 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 i 1.2.4 seran computats els serveis que s’haguessin prestat en situació de serveis especials, expressament
declarats com a tals en els apartats prevists en l’article 87, de la Llei 7/2007, de 12 d’abril , així com les situacions d’idèntica naturalesa establerta per disposicions
anteriors a la anomenada Llei. Igualment serà computat, a aquests efectes, els dos primers anys d’excedència per la cura de familiars declarada d’acord amb l’article 89.4 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril.
4. Als efectes de la documentació justificativa dels subapartats 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 i 1.1.5 l’Administració aportarà d’ofici els serveis prestats en aquesta comunitat.

SEGONA.- Centre des del qual es sol·licita participar en el concurs.A efectes de l’apartat 1.2.4 del barem es considera com a Centre des del qual es sol·licita participar en el concurs, aquell a la plantilla del qual pertanyi l’aspirant amb destinació definitiva, o en el qual s’estigui adscrit, sempre que aquesta situació impliqui pèrdua de la seva destinació docent, essent únicament computables per aquest apartat els serveis prestats com a funcionari de carrera en el cos al qual correspongui la vacant.
Queden exemptes del disposat en el paràgraf anterior els funcionaris obligats a concursar per haver perdut la seva destinació definitiva en compliment de sentència o resolució de recurs, per provenir d’excedència forçosa o per supressió del seu lloc de treball en els termes establerts en la convocatòria. A aquests funcionaris els serà d’aplicació el que es disposa a aquest efecte a l’apartat 1.2.4 del barem.

TERCERA.- Funcionaris de carrera que participen per primera vegada amb caràcter voluntari.Els funcionaris de carrera que participen per primera vegada amb caràcter voluntari podran optar, si ho indiquen a la seva sol·licitud de participació, per la
puntuació corresponent a l’apartat 1.2.4 d’aquest barem o per l’apartat 1.2.5 del mateix.
En el cas d’exercitar l’opció per l’apartat 1.2.5 se’ls puntuarà per aquest apartat a més dels anys de servei prestats com a funcionari de carrera en expectativa de destinació, els que haguessin prestat en el centre des del que participen amb una destinació definitiva.
En el supòsit de no manifestar cap opció a la sol·licitud de participació, s’entendrà que opten per la puntuació corresponent a l’apartat 1.2.4 d’aquest barem.

QUARTA.- Valoració dels mèrits acadèmics en els cossos de catedràtics.
Les especificacions que es fan a l’apartat 1.3. relatives a doctorat, premi extraordinari en el doctorat i premi extraordinari en la titulació al·legada per a l’ingrés en el cos des del qual es concursa, a efectes de la participació dels funcionaris dels cossos de catedràtics, s’entendran referides a la titulació al·legada per a
l’ingrés al corresponent cos de professors des del que s’han integrat, o si escau, l’al·legada per a l’ingrés en el cos de catedràtics numeraris de batxillerat, catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i professors de terme d’escoles d’arts aplicades i oficis artístics.

CINQUENA.- Valoració del treball desenvolupat.1.- Pels apartats 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 i 2.2.5 només es valorarà l’acompliment com a funcionari de carrera. A aquests efectes, en el cas de funcionaris
de carrera dels cossos de catedràtics d’ensenyament de secundària, de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i de catedràtics d’arts plàstiques i disseny, es tendran
en compte els serveis prestats en aquests càrrecs com a funcionaris de carrera dels corresponents cossos de professors, amb anterioritat a la integració, inclosos els
prestats com a funcionaris dels antics cossos de catedràtics de batxillerat, catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i Professors de Terme d’escoles d’arts aplicades
i oficis artístics.
2.-

La valoració del treball desenvolupat quan estigui referida a centres d’educació de persones adultes, només es valorarà quan en aquests centres s’im-
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parteixin els mateixos ensenyaments que s’imparteixen en els centres als quals es refereix aquest apartat.
3.- Als efectes prevists en els apartats 2.2.1, 2.2.2 i 2.2.3 del barem de mèrits es consideraran centres públics assimilats als centres públics d’ensenyament
de secundària els següents:
·
Instituts de batxillerat
·
Instituts de formació professional
·
Centres d’educació de persones adultes, sempre que imparteixin els mateixos ensenyaments que en els centres als quals es refereixen aquests apartats.
·
Centres d’ensenyaments integrats.
4.·
·
·
·
·
·
·
·
·

Als efectes prevists a l’apartat 2.2.2 del barem de mèrits es consideraran com a càrrecs directius assimilats, almenys, els següents:
Els càrrecs al·ludits en aquest apartat ocupats a seccions de formació professional.
Cap d’estudis adjunt.
Cap de residència.
Delegat del cap d’estudis d’institut de batxillerat o similars en Comunitats Autònomes.
Director - cap d’estudis de Secció delegada.
Director de Secció filial.
Director de Centre Oficial de patronat d’ensenyament mitjà.
Administrador a centres de formació professional.
Professor delegat en el cas de la secció de formació professional.

5.·
·
·
·
·
·

Per l’apartat 2.2.3 del barem de mèrits es puntuaran, almenys, els següents càrrecs directius:
Vicesecretari.
Delegat cap d’estudis nocturns a secció delegada.
Delegat del secretari d’extensions d’instituts de batxillerat o similars a Comunitats Autònomes.
Director, cap d’estudis o secretari de centres homologats de conveni amb corporacions locals.
Director de col·legi lliure adoptat amb número de registre de personal.
Secretari de centre oficial de patronat d’ensenyament mitjà.

6.-

Quan es produeixi ocupació simultània de càrrecs, no podrà acumular-se la puntuació.

ANNEX I B)
BAREM DE PRIORITATS EN ELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES
I. - MÈRITS EXPRESSAMENT INDICATS EN LA DISPOSICIÓ ADDICIONAL SISENA, APARTAT 3, DE LA LLEI ORGÀNICA 2/2006, DE 3 DE
MAIG, D’EDUCACIÓ (LOE)
Mèrits

Valoració

Documents Justificatius (1)

1.1.- ANTIGUITAT.
(veure disposició complementària primera)

L’Administració aportarà d’ofici els serveis prestats en aquesta
Comunitat.

1.1.1.- Per cada any de serveis efectius prestats en la situació de
servei actiu com a funcionari de carrera en el cos al qual
correspongui la vacant...................................................................

Títol Administratiu o credencial amb diligències de les distintes
possessions i cessaments que hagi tengut des del seu nomenament
com a funcionari de carrera o, si escau, dels corresponents documents
d’inscripció en els registres de personal.

2,000 punts

Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,160 punts per mes complet
1.1.2.-Per cada any de serveis efectius com a funcionari de
carrera en altres cossos o escales docents als quals es refereix
la LOE del mateix grup o superior subgrup.........................................

1,500 punts

Títol Administratiu o credencial amb diligències de les
distintes possessions i cessaments que hagi tengut des del seu
nomenament com a funcionari de carrera o, si escau, dels
corresponents documents d’inscripció en els registres de personal.

Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,120 punts per mes complet
1.1.3.- Per cada any de serveis efectius com a funcionari de
carrera en altres cossos o escales docents als quals es refereix
la LOE de subgrup inferior.................................................................

0,750 punts

Títol Administratiu o credencial amb diligències de les distintes
possessions i cessaments que hagi tengut des del seu nomenament
com a funcionari de carrera o, si escau, dels corresponents documents
d’inscripció en els registres de personal.

Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,060 punts per mes complet
1.1.4.- Per cada any consecutiu com a funcionari amb destinació
definitiva en la mateixa plaça del centre des del qual concursa o
en el lloc al qual s’estigui adscrit temporalment a l’estranger, en
la funció inspectora a l’empara de la disposició addicional quinzena
de la Llei de mesures per a la reforma de la Funció pública, o en
altres llocs, serveis d’investigació o suport a la docència, depenents
de l’Administració educativa sempre que aquestes situacions
d’adscripció impliquin pèrdua de la seva destinació docent.
En els supòsits d’adscripció, el temps que transcorr des de la seva
finalització a la participació en aquest concurs serà valorat per
l’apartat 1.1.5. (veure disposició complementària segona)
Pel primer i segon any ...................
Pel tercer any:
Pel quart i cinquè any:
Pel sisè any:
Pel setè i vuitè any:
Pel novè any:
Pel desè i següents:
Són únicament computables per aquest apartat els serveis prestats
com a funcionari de carrera en el cos al qual correspongui la vacant.

Títol Administratiu i, si escau, dels corresponents
documents d’inscripció en els registres de personal.

2,000 punts per any
3,000 punts
4,000 punts per any
5,000 punts
4,000 punts per any
3,000 punts
2,000 punts per any
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Per als funcionaris obligats a concursar per haver perdut la seva destinació definitiva en compliment de sentència o resolució de recurs, per provenir de la situació d’excedència forçosa
o, per supressió expressa amb caràcter definitiu en els termes en què s’estableixin a cada convocatòria, de la seva plaça, o per haver estat desplaçats dels seus centres en els termes que
igualment estableixi cada convocatòria, es considerarà com a plaça des de la qual participen, a fi de determinar els serveis als quals es refereix aquest apartat, la darrera servida amb
caràcter definitiu als quals s’acumularan, si escau, els prestats provisionalment, amb posterioritat, a qualsevol plaça. Tendran dret, a més, a que se’ls acumulin a la plaça de procedència
els serveis prestats amb caràcter definitiu en la plaça immediatament anterior. Per al cas de professors afectats per supressions consecutives de places, aquesta acumulació comprendrà
els serveis prestats amb caràcter definitiu a les places que, successivament, li foren suprimides.
En el supòsit que el professor afectat no hagués ocupat una altra destinació definitiva, tendrà dret a que se li acumulin als efectes assenyalats la següent puntuación: 1,000 punt per
cada any amb destinació provisional.
Igualment, els precitats criteris seran d’aplicació als funcionaris que participin des de la destinació adjudicada en compliment de sanció disciplinària de trasllat amb canvi de residència.
Els funcionaris que prestin serveis en la primera destinació definitiva obtinguda després que se’ls hagi suprimit la plaça de la qual eren titulars tendran dret a què se’ls considerin com a
prestats en el centre des del qual concursen, els serveis que acreditin en el centre en el qual se’ls va suprimir la plaça i, si escau, els prestats amb caràcter provisional amb posterioritat a
la citada supressió. Aquest mateix criteri s’aplicarà als qui es trobin prestant serveis en la primera destinació definitiva obtinguda després d’haver perdut la seva destinació per compliment de sentència o resolució de recurs, o per provenir de la situació d’excedència forçosa.
1.1.5.- Els funcionaris de carrera en expectativa de destinació,
i els que participen per primera vegada amb caràcter voluntari
i opten a la seva sol·licitud per la puntuació corresponent a
aquest subapartat en substitució de la corresponent al subapartat
1.1.4., de la forma que s’especifica en la disposició complementària
tercera d’aquest barem,
Per cada any de servei:

Títol administratiu amb diligències de les distintes possessions
i cessaments que hagi tengut des del seu nomenament com a funcionari
de carrera o, si escau, dels corresponents documents d’inscripció en els
registres de personal.

1,000 punt

1.2.-MÈRITS ACADÈMICS

MÀXIM 10,000 PUNTS

1.2.1.- Per premis extraordinaris:
- Per premi a l’últim curs de grau superior de l’especialitat per
la qual es concursa
- Per menció honorífica en el grau superior de
l’especialitat corresponent a l’ingrés en el cos des del
qual es concursa.
- Per Premi final de grau mitjà de l’especialitat corresponent
al títol al·legat per a l’ingrés en el cos des del qual concursa
- Per Menció honorífica al final de grau mitjà de l’especialitat
corresponent al títol al·legat per a l’ingrés en el cos des del qual
concursa
- Per Premi o Menció honorífica en especialitats diferents a les
al·legades per a l’ingrés en el cos des del qual concursa

5,000 punts

Document justificatiu d’aquests

3,000 punts

Document justificatiu d’aquest

5,000 punts

Document justificatiu d’aquest

3,000 punts

Document justificatiu d’aquest

1,000 punts

Document justificatiu d’aquest

1.2.2.- Per altres titulacions:
Únicament es tendran en compte a efectes de la seva valoració
els títols amb validesa oficial a l’Estat Espanyol
- Per cada títol de professor, professor superior de conservatori,
escola superior de dansa, cant o art dramàtic diferent a l’al·legat
per a l’ingrés en el cos des del qual concursa.
Pel primer títol
Per la resta de títols

L’Administració aportarà d’ofici les titulacions que constin en el
portal del personal.

3,000 punt
1,000 punt

Títol al·legat per l’ingrés al cos i tots els altres que presenta com a
mèrit, o, si escau, els certificats de l’abonament dels drets
d’expedició d’acord amb el previst en la O.M. de 8 de juliol
de 1988 (B.O.E. del 13). En el cas d’estudis corresponents als
primers cicles, certificacions acadèmiques en les quals
s’acrediti la superació d’aquests

1.3.- MÈRITS ARTÍSTICS
- Per composicions estrenades com a autor, publicacions o
gravacions amb Dipòsit Legal, per premis en certàmens o en
CONCURSs d’àmbit autonòmic, nacional o internacional.

Màxim 2,500 punts

- Per concerts com a director, solista, solista en l’orquestra o
en agrupacions camerístiques (duos, trios, quartets,...) realitzats en
els últims cinc anys.

Màxim 2,500 punts

1.4.- FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT
1.4.1.- Per cursos superats que tenguin per objecte el perfeccionament sobre els aspectes científics i didàctics de les especialitats
corresponents a les places a les quals opti el participant, o
relacionats amb l’organització escolar o amb les tecnologies de
la informació i comunicació aplicades a l’educació, organitzats
pel Ministeri d’Educació, Política Social i Esports, per les
Administracions educatives de les Comunitats Autònomes,
per institucions sense ànim de lucre que hagin estat homologats
o reconeguts per les citades Administracions educatives, així
com els organitzats per les universitats:
Es puntuarà 0,100 punts per cada 10 hores de cursos superats
acreditats. A aquests efectes es sumaran les hores de tots els
cursos, i no es puntuarà la resta del número d’hores inferiors a
10. Quan els cursos venguin expressats en crèdits s’entendrà
que cada crèdit equival a 10 hores

Els programes, crítiques, exemplars corresponents i , si
escau, l’acreditació d’haver obtingut els premis corresponents.

MÀXIM 5,000 punts
Certificat d’aquests on hi consti que expressament el número d’hores
de duració del curs. En el cas dels organitzats per les institucions
sense ànim de lucre, s’haurà d’acreditar fefaentment el reconeixement
o homologació. L’Administració aportarà d’ofici els cursos que constin
en el portal del personal.

Fins a
4,000 punts
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Fins a
1,000 punt

Certificació d’aquestes. L’Administració aportarà d’ofici els cursos
que constin en el portal del personal.

1.4.3.- Per cada especialitat de la qual sigui titular corresponent
al cos pel que es concursa distinta a la d’ingrés en el mateix,
adquirida a través del procediment d’adquisició de noves
especialitats regulat en els Reials decrets 850/1993, de 4 de
juny, 334/2004, de 27 de febrer i 276/2007, de 23 de febrer...........

1,000 punt

Credencial d’adquisició de la nova especialitat.

II. ALTRES MÈRITS.

MÀXIM 20,000 punts

2.1.- PUBLICACIONS.

FINS A
5,000 PUNTS

La puntuació no es contabilitzarà per hores, sino per activitat
realitzada:
Es puntuarà 0,1 punts per cada activitat de més de 10 hores, 0,1
punts per impartició de cursos de 10 hores.

2.1.1.- Per publicacions de caràcter didàctic sobre disciplines
objecte del concurs o directament relacionades amb aspectes
generals o trasversals del currículum o amb l’Organització
Escolar ......................

Fins a
2,500 punts

2.1.2.- Per publicacions de caràcter científic i projectes i innovacions
tècniques sobre les disciplines objecte del concurs......................

Fins a
2,500 punts

Els mèrits aportats d’acord amb aquests dos subapartats només podran
puntuar-se a un d’ells

2.1.3.- Mèrits artístics

Fins a 2,500 punts

Aquelles publicacions que estan obligades a consignar
el I.S.B.N. en virtut del disposat pel Decret 2984/72, de 2 de novembre
o, en el seu cas, ISNN o ISMN, i els manquin el mateix, no seran
valorades, així com aquelles en les que l’autor sigui l’editor de
les mateixes.
En el cas de llibres, els exemplars corresponents i la certificació de
l’editorial on consti la difusió d’aquests a llibreries comercials.
Per a la valoració de llibres editats per universitats, organismes o
entitats públiques, serà necessari aportar la certificació en la qual
consti la distribució i objetius d’aquests.
En el cas de revistes, certificació en la qual consti el número
d’exemplars, llocs de distribució i venda, o associació científica
o didàctica, legalment constituïda, a la qual pertany la revista.
En els supòsits en què l’editorial o l’associació hagin desaparegut,
aquest fet s’haurà de justificar per mitjà d’una prova admissible en dret.
En el cas de publicacions que només es donen en format electrònic,
es presentarà un informe oficial en el qual, l’organisme emissor,
certificarà que la publicació apareix a la base de dades bibliogràfica.
En aquest document s’indicarà la base de dades, el títol de la publicació,
els autors, la revista, el volum, l’any i la pàgina inicial i final.
Els programes, crítiques i, si escau, l’acreditació d’haver obtingut
els premis corresponents

- Per premis en exposicions o en Concurs d’ámbit autonòmic,
nacional o internacional................................................................
Els mèrits aportats d’acord amb aquest subapartat no es tendran
en compte quan s’hagin aportat per a la seva valoració pel
subapartat 1.3. d’aquest barem.
2.2.-VALORACIÓ PER LES TASQUES DESENVOLUPADES.
(veure disposició complementària quarta).
2.2.1.- Per cada any com a director/a a centres públics docents ….......

FINS A 10,000 punts
Nomenament expedit per l’Administració educativa competent
amb diligència de possessió i cessament o, si escau, certificació on
3, 000 punts
hi consti que aquest curs continua en el càrrec. L’Administració
aportarà d’ofici els càrrecs que constin en el portal del personal.

Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,250 punts per
mes complet
2.2.2.- Per cada any com a vicedirector/a, subdirector/a, cap
d’estudis o secretari/ària i assimilats a centres públics docents

2,000 punts

Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,160 punts per mes complet

2.2.3.- Per cada any a altres càrrecs directius de centres públics
docents .............................................................................................

1,000 punt

Document justificatiu del nomenament amb expressió de la duració
real del càrrec. L’Administració aportarà d’ofici els càrrecs que
constin en el portal del personal.

0,500 punts

Document justificatiu del nomenament amb expressió de la duració real
del càrrec. L’Administració aportarà d’ofici els càrrecs que constin en
el portal del personal.

Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,080 punts per mes complet
2.2.4.- Per cada any d’ocupació d’un càrrec de coordinació didàctica .

Nomenament expedit per l’Administració educativa competent
amb diligència de possessió i cessament o, si escau, certificació on
hi consti que aquest curs continua en el càrrec. L’Administració
aportarà d’ofici els càrrecs que constin en el portal del personal.

Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,040 punts per mes complet
2.2.5.- Per cada any d’ocupació de llocs en l’Administració
educativa de nivell de complement de destinació igual o superior
a l’assignada al cos pel qual es participa

1,500 punts

Document justificatiu del nomenament amb expressió de la duració
real del càrrec.

Les fraccions d’any es computaran a raó de 0,120 punts per mes complet

2.3. Títol de Professor de Llengua Catalana o nivell D de català........

No es valorarà per aquest apartat l’obtenció del nivell D de català

Máxim 2,000 punts
2,00 punts
L’Administració aportarà, d’ofici, el títol que figuri en el portal
del personal
Fotocòpia compulsada del títol de Professor de Llengua
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per convalidació del Certificat d’Aptitud de Català de l’Escola
Oficial d’Idiomes

17

Catalana o nivell D de català

Un mèrit només podrà ser valorat a un apartat o subapartat, no es valorarà tampoc en cas de ser un requisit.
Els funcionaris dependents d’aquesta Conselleria no han de presentar la documentació justificativa de les dades que figurin al seu portal del personal, ja que
s’incorparan d’ofici, en cas de rectificació o aportació de noves dades sí que hauran de presentar la documentació compulsada justificativa d’aquestes.
DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES
PRIMERA.-

Valoració de l’antiguitat.-

1.- Als efectes dels subapartats 1.1.1., 1.1.4 i 1.1.5., es valoraran com a any tots aquells serveis que es corresponguin amb serveis prestats des de la data
d’inici del curs acadèmic fins a la data de finalizació d’aquest.
2.- Els serveis al·ludits als subapartats 1.1.2 i 1.1.3 no es tendran en compte en els anys en què varen ser simultanis entre sí o, amb els serveis dels apartats
1.1.1, 1.1.4 o 1.1.5.
3.- Als efectes dels subapartats 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 i 1.1.4 seran computats els serveis que s’hagin prestat en situació de serveis especials, expressament declarats com a tals en els apartats prevists a l’article 87, de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, així com les situacions d’idèntica naturalesa establertes per disposicions anteriors a l’anomenada Llei. Igualment serà computat, a aquests efectes, els dos primers anys d’excedència per la cura de familiars declarada d’acord amb l’article
89.4 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril.
4.- Als efectes de la documentació justificativa dels subapartats 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 i 1.1.5. L’Administració aportarà d’ofici els serveis prestats en
aquesta comunitat.
SEGONA.-

Centre des del qual es sol·licita participar en el concurs.-

A efectes de l’apartat 1.1.4 del barem es considera com a Centre des del que es sol·licita participar en el concurs, aquell al qual l’aspirant amb destinació
definitiva pertanyi, o en el qual s’estigui adscrit, sempre que aquesta situació impliqui pèrdua de la seva destinació docent, i només seran computables per aquest
apartat els serveis prestats com a funcionari de carrera en el cos al qual correspongui la vacant.
Queden exemptes del que es disposa en el paràgraf anterior els funcionaris obligats a concursar per haver perdut la seva destinació definitiva en compliment
de sentència o resolució de recurs, per provenir d’excedència forçosa o per supressió del seu lloc de feina en els termes establerts en la convocatòria. A aquests funcionaris els serà d’aplicació el disposat a tal efecte a l’apartat 1.1.4 del barem.
TERCERA.-

Funcionaris de carrera que participen per primera vegada amb caràcter voluntari.-

Els funcionaris de carrera que participin per primera vegada amb caràcter voluntari podran optar, si ho indiquen a la seva sol·licitud de participació, per la
puntuació corresponent a l’apartat 1.1.4 d’aquest barem o per l’apartat 1.1.5 d’aquest.
En el cas d’exercitar l’opció per l’apartat 1.1.5 se’ls puntuarà per aquest apartat, a més dels anys de servei prestats com a funcionari de carrera en expectativa de destinació, els quals hagin prestat en el centre des del qual participen amb una destinació definitiva.
En el supòsit de no manifestar cap opció a la seva sol·licitud de participació, s’entendrà que opten per la puntuació corresponent a l’apartat 1.1.4 d’aquest
barem.
QUARTA.-

Valoració del treball desenvolupat.-

1.-

Pels apartats 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 i 2.2.5 només es valorarà l’acompliment com a funcionari de carrera.

2.-

Als efectes prevists als apartats 2.2.1, 2.2.2 i 2.2.3 del barem de mèrits es consideraran centres públics als que corresponguin les vacants:

- Conservatoris Superiors de Música i Dansa
- Conservatoris Professionals de Música i Dansa
- Consevatoris Elemantals de Música
- Escoles Superiors d’Art Dramàtic
- Escola Superior de Cant

3.- Als efectes previst en l’apartat 2.2.2 del barem de mèrits, es considera com a càrrec directiu assimilat, el cap d’estudis adjunt.

4.- Per l’apartat 2.2.3 del barem de mèrits es pot puntuar, si escau, el càrrec de vicesecretari.

5. Per l’apartat 2.2.4 del barem de mèrits es pot puntuar els següents càrrecs directius:
-Cap de seminari
-Cap de departament didàctic.
6. - Quan es produeixi ocupació simultània de càrrecs, no podrà acumular-se la puntuació.
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PRIMER LLINATGE
NOM
....
.......................................

ANNEX II
MODEL DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN ELS CONCURSOS
DE TRASLLATS DELS COSSOS DE CATEDRÀTICS I PROFESSORS
D’ENSENYAMENT SECUNDARI, CATEDRÀTICS I PROFESSORS
D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES, CATEDRÀTICS I PROFESSORS
DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES, CATEDRÀTICS I PROFESSORS
D’ARTS PLÁSTIQUES I DISSENY, PROFESSORS TÈCNICS DE
FORMACIÓ PROFESSIONAL I MESTRES DE TALLER D’ARTS
PLÀSTIQUES I DISSENY
2009/2010
DADES D’IDENTIFICACIÓ

COS AL QUAL PERTANY
................................................................................................. CODI
PRIMER LLINATGE
.......................................................................
NOM..............................................................

.............

SEGON LLINATGE
..........................................................
DNI....................................................

ADREÇA
CARRER O
PLAÇA..........................................................
TELÈFON...........................................
I NOM
LOCALITAT.................................................
CODI POSTAL.....................................
DADES DE LA DESTINACIÓ
(1)
CENTRE DE DESTINACIÓ DEFINITIVA EN ELS CURSOS 2008-2009 I 20092010
Centre..........................................................
Codi Tipus de Plaça:........................
Localitat ....................................................
Província:.........................................
(2) CENTRE DE DESTINACIÓ PROVISIONAL EN EL CURS 2008-2009 EN EL
CAS DE NO TENIR DESTINACIÓ DEFINITIVA
Centre:.........................................................
Localitat ....................................................

Codi Tipus de Plaça:........................
Província:.......................................

(3) SI NO ES TROBA EN LES SITUACIONS 1 O 2, INDIQUI LA SEVA DARRERA
DESTINACIÓ DEFINITIVA
Centre:........................................................
Localitat ....................................................

Codi Tipus de Plaça:........................
Província:.......................................

CONSIGNI EL CODI DEL TIPUS DE PLAÇA PELS QUALS PARTICIPI
1 |_|_|_|
2 |_|_|_|
3 |_|_|_|

|_|4|_|
|_|5|_|
|_|6|_|

A COMPLIMENTAR NOMÉS SI PARTICIPA PER PRIMERA VEGADA AMB
CARÀCTER VOLUNTARI
IndiquI l’any en què es va convocar l’oposició en virtut de la qual va ingresar en el cos,
així com l’any en què va obtenir la seva primera destinació definitiva.
ANY D’OPOSICIÓ |_|_|

ANY PRIMERA DESTINACIÓ DEFINITIVA |_|_|

Marcau amb una X la casella corresponent al barem que desitja li sigui d’aplicació:
Apartat 1.2.4|_|
Apartat 1.2.5 |_|

A COMPLIMENTAR NOMÉS SI DESITJA EXERCITAR DRET DE
PREFERÈNCIA
A Localitat ...............................................................CODI LOCALITAT.............
A Centre ................................................................CODI CENTRE.....................
Indiqui la causa en què basa la seva petició, consignant, si escau, l’apartat de la convocatòria.
..........................................................................................................................

SI ESCAU, ALTRES DADES SOL·LICITADES PER L’ÒRGAN CONVOCANT A
EMPLENAR DE CONFORMITAT AMB L’ORDRE DE CONVOCATÒRIA
A)

B)

C)

En ……………….. a …….de ........…………de 2009
SIGNATURA DE L’INTERESSAT
DADES DEL SOL·LICITANT:

03-11-2009
SEGON LLINATGE
DN.I
Codi Cos
ANY OPOSICIÓ PUNTUACIÓ
.................. ................... ....................... .............

CENTRES DOCENTS QUE SOL·LICITA PER ORDRE DE
PREFERÈNCIA
CONSIGNI EL CODI DE CENTRE O LOCALITAT TANTES VEGADES
COM TIPUS DE PLAÇA SOL·LICITI
EMPLENAU-HO AMB LA MAJOR ATENCIÓ I CLARETAT POSSIBLE,
ATÈS QUE QUALSEVOL ERRADA EN EL CODI
POT DETERMINAR QUE S’ANULI LA SEVA PETICIÓ O QUE S’OBTENGUI DESTINACIÓ A UN CENTRE NO DESITJAT
NÚM
Orde

CODI
CENTRE O LOCALITAT

CODI
TIPUS
PLAÇA

VERNA

CODI
TIPUS
PLAÇA

VERNA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
NÚM
Orde
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

CODI
CENTRE O LOCALITAT

BOIB

NÚM
Orde

CODI
CENTRE O LOCALITAT

CODI
TIPUS
PLAÇA
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VERNA

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
NÚM
Orde

CODI
TIPUS
PLAÇA

VERNA

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
NÚM
Orde
121
122
123
124
125
126
127
128
129

CODI
TIPUS
PLAÇA

VERNA

CODI
CENTRE O LOCALITAT

CODI
TIPUS
PLAÇA

VERNA

CODI
TIPUS
PLAÇA

VERNA

151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
NÚM
Orde

CODI
CENTRE O LOCALITAT
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130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
NÚM
Orde

CODI
CENTRE O LOCALITAT

03-11-2009

181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

CODI
CENTRE O LOCALITAT
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202
203
204
205
206
207
208
209
210
NÚM
Orde

CODI
CENTRE O LOCALITAT

CODI
TIPUS
PLAÇA

VERNA

VERNA

NÚM
Orde

CODI
CENTRE O LOCALITAT

CODI
TIPUS
PLAÇA

VERNA

CODI
TIPUS
PLAÇA

VERNA

281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
NÚM
Orde

CODI
CENTRE O LOCALITAT

291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
A COMPLIMENTAR NOMÉS PELS QUI PARTICIPEN AMB
CARÀCTER FORÇÓS.
CODI
CENTRE O LOCALITAT

CODI
TIPUS
PLAÇA

241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
NÚM
Orde

PLAÇA
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280

211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
NÚM
Orde

03-11-2009

VERNA

En cas de no obtenir destinació a cap dels centres sol·licitats, si queda
alguna plaça vacant, se li adjudicarà d’ofici una destinació a l’illa o a les illes
d’aquesta Comunitat elegides en la forma prevista a la convocatòria.
Consigni, per ordre de preferència els codis que, a tal efecte, s’indiquen a
les instruccions ANNEXs a la convocatòria. És obligatori consignar com a
mínim una illa. Si no consigna cap illa se li adjudicarà d’ofici una destinació a
qualsevol d’elles.
Els professors seleccionats en els procediments selectius convocats per la
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura d’1 d’abril (BOIB núm. 49, de
4/04/2009) i la Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 19 de març
(BOIB núm. 42, de 27/03/2008), només poden consignar l’illa o unitat territorial on hagin obtingut la destinació com a funcionaris en pràctiques.
Núm
Ordre
01
02
03
04

CODI ILLA
|___|___|___|
|___|___|___|
|___|___|___|
|___|___|___|

A COMPLIMENTAR EXCLUSIVAMENT PER L’ADMINISTRACIÓ.

INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR LA SOL·LICITUD
1. És molt important que el sol·licitant pel seu benefici, posi el màxim
d’interès per a emplenar total i correctament la seva sol·licitud de participació.
CODI
CENTRE O LOCALITAT

CODI
TIPUS

2. La sol·licitud s’emplenarà, respectant les caselles en els camps en els
quals apareguin.

BOIB

3. S’ha de presentar una ÚNICA SOL·LICITUD malgrat es concorri a distints tipus de places. En cas de presentar més d’una sol·licitud, únicament, es tramitarà la darrera presentada dins el termini establert.
4. No empleneu les caselles ombrejades ni tampoc la part de la sol·licitud
reservada a l’ADMINISTRACIÓ, perquè és d’ús exclusiu.
5. Ajustau a la dreta les dades numèriques que heu de osar dins les caselles. Per exemple, si el número de DNI és el núm 2.188.933, l’heu d’escriure així:
__

__

2

1

8

8

9

3

03-11-2009

Num. 161

3

6. A l’apartat ‘Centre de Destinació Definitiva en el curs 2008-2009 i
2009-2010’ aquells concursants que es trobin en comissió de serveis han
de consignar el centre en el qual tenen la seva destinació definitiva.
7. De conformitat amb el que s’ha establert, respecte al criteri últim de
desempat, a la base setzena de l’ordre de convocatòria, els concursants
han de consignar en els apartats recollits a l’efecte i que figuren a l’encapçalament de la petició de centres, l’any en què superaren el procediment selectiu pel qual ingressaren en el cos pel qual participen, o en
algun dels cossos, que en virtut de la LOGSE, s’integraren en ell, així
com la puntuació obtinguda en aquest.
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Exemple: Si desitjau sol·licitar les places de Filosofia existents a tots els
centres de Palma (Mallorca) i en el mateix ordre en què apareixen a l’Annex es
consignarà.
Codi localitat
0 7 0 4

0

0

Codi tipus de plaça
0 1 2 0 0 1

Exemple: Si sol·licitau en primer lloc les places de Filosofia d’algun o
alguns dels centres de Palma i desitjau a continuació sol·licitar tots els altres
centres d’aquesta localitat:
Codi centre IES Ramon Llull
0 7 0 0 3 8

7

Codi centre IES Joan Alcover
0 7 0 0 3 8 8

2

Codi localitat: Palma
0 7 0 4 0

Codi tipus de plaça
1 2 0 0 1

0

0

Codi tipus de plaça
0 C 0 0 1
Codi tipus de plaça
C 0 0 1

9. Per a què el dret preferent a la localitat tengui efectivitat, els sol·licitants estan obligats a consignar al principi de la seva petició TOTS ELS
CODIS DELS CENTRES de la localitat (o, si escau, consignar el codi
de localitat) i el tipus de plaça a què s’aplica el citat dret. Si no es consigna la petició d’acord amb alguna de les formes indicades a l’apartat
anterior, l’Administració incorporarà lliurement els centres restants d’aquesta localitat.

8. FORMA D’ANOTAR LES PETICIONS
ATENCIÓ: Per simplificar la realització de les peticions, la convocatòria
incorpora la possibilitat d’agrupar tots els centres d’una mateixa localitat a una
única petició.
Cadascuna de les anotacions podrà referir-se:
A un sol Centre
A tots els Centres que existeixen a una localitat
A qualsevol dels dos casos cada petició només pot referir-se a un tipus de
plaça. Si desitja demanar més d’un tipus de plaça per un centre o localitat ha de
repetir la petició tantes vegades com tipus de plaça sol·liciti, i especificar cada
vegada el tipus de plaça a què es refereix.
L’ordre de prioritat de les peticions serà aquell en el qual apareguin consignades a la sol·licitud. Quan la petició es refereixi a tots els centres d’una localitat, l’ordre de prioritat dels centres serà el mateix amb el qual apareguin publicats a l’Annex corresponent de l’Ordre de convocatòria.
A) Forma de realitzar la petició a centre.
Quan es desitgi sol·licitar places corresponents a centres concrets s’han de
relacionar per ordre de preferència i emplenar OBLIGATÒRIAMENT a cada
petició el següent:

10. Per a què el dret preferent a centre tengui efectivitat, els participants
estan obligats a consignar al principi de la seva petició el codi de centre i el tipus de plaça (o places), sobre el qual desitgen exercitar el dret
esmentat.
PETICIONS D’ILLA O ILLES
A complimentar només per als qui participen amb caràcter forçós.
11. Només han de emplenar aquestes peticiones, els participants amb
caràcter forçós (excepte aquells que exerceixin dret preferent a la localitat). En el cas de no obtenir destinació a cap dels centres sol·licitats,
seran destinats forçosament, sempre que hi hagi alguna vacant a l’illa
o illes que hagi consignat a l’apartat corresponent de la sol·licitud. Si
no indiquen cap illa, se’ls adjudicarà lliurement destinació en qualsevol d’elles.
Els funcionaris en destinació provisional seleccionats en els procediments
selectius convocats per la Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 19
de març (BOIB núm. 42, de 27/03/2008), i els aspirats seleccionats per la
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura d’1 d’abril (BOIB núm. 49, de
4/04/2009) han de consignar l’illa o unitat territorial on hagin obtingut la destinació com a funcionaris en pràctiques.
CODI DE COMUNITATS AUTÒNOMES, PROVÍNCIES I ILLES
CODI CC.AA

Codi de centre pròpiament dit. Consta de nou caràcters, i el darrer és la
lletra ‘C’ i s’ha de correspondre EXACTAMENT a un codi de centre dels publicats com a Annex a l’Ordre de Convocatòria.
Els aspirants seleccionats als procediments selectius convocats per la
Resolució de 19 de març de 2008 (BOIB núm. 42, de 27-03-2008) i per la
Resolució d’1 d’abril de 2009 (BOIB núm. 49, de 4 d’abril) estan obligats a
consignar els centres de l’illa o unitat territorial on hagin obtingut la destinació
com a funcionaris en pràctiques.
Codi de tipus de plaça. Consta de tres dígits i s’ha de consignar obligatòriament, a efectes d’identificar la plaça sol·licitada, juntament amb el codi del
centre, i s’ha de correspondre EXACTAMENT amb el codi o codis del tipus de
places que apareixen publicades a l’Ordre de convocatòria.
Atès que totes les places s’han classificat com a vernacles, a totes les peticions s’haurà de marcar una creu a la casella corresponent a ‘Vernacle’.
B) Forma de realitzar la petició de tots els centres d’una localitat.
Si desitjau emprar aquesta possibilitat, heu de consignar
OBLIGATÒRIAMENT el codi de la localitat -que consta de nou caràcters i està
publicat als Annexs Ia),I-b), I-c), I-d), I-e), i I -f) de la convocatòria i a continuació el codi del tipus de plaça que sol·licita.

04 ILLES BALEARS

CODIS PROVíNCIES

CODIS ILLES

07 Illes Balears

071 Mallorca
072 Menorca
073 Eivissa
074 Formentera

ANNEX IV
COS DE CATEDRÀTICS I DE PROFESSORS D’ENSENYAMENT
SECUNDARI (0590)
CODI
TIPUS DE PLAÇA
001 FILOSOFIA
002 GREC
003 LLATÍ
004 LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA
005 GEOGRAFIA I HISTÒRIA
006 MATEMÀTIQUES
007 FÍSICA I QUÍMICA
008 BIOLOGIA I GEOLOGIA
009 DIBUIX
010 FRANCÈS
011 ANGLÈS
012 ALEMANY
013 ITALIÀ
014 LLENGUA I LITERATURA CATALANES (ILLES BALEARS)
015 PORTUGUÈS
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016
017
018
019
039
051
052
053
055
056
057
058
059
061
062
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
803
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MÚSICA
EDUCACIÓ FÍSICA
ORIENTACIÓ EDUCATIVA
TECNOLOGIA
TECNOLOGIA MINERA
LLENGUA CATALANA I LITERATURA
LLENGUA I LITERATURA BASCA
LLENGUA I LITERATURA GALLEGA
EDUCADORES (CEIS)
LLENGUA I LITERATURA VALENCIANA
LLENGUA I LITERATURA BASCA (NAVARRA)
PROFESSOR DE SUPORT A L’ÀREA DE LLENGUA O CIÈNCIES SOCIALS
PROFESSOR DE SUPORT A L’ ÀREA DE CIÈNCIES O TECNOLOGIA
ECONOMIA
LLENGUA ARANESA
ADMINISTRACIÓ D’EMPRESES
ANÀLISI I QUÍMICA INDUSTRIAL
ASSESORIA I PROCESSOS D’IMATGE PERSONAL
CONSTRUCCIONS CIVILS I EDIFICACIÓ
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL
HOTELERIA I TURISME
INFORMÀTICA
INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA
NAVEGACIÓ I INSTAL·LACIONS MARINES
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ COMERCIAL
ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE MANTENIMENT DE VEHICLES
ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE FABRICACIÓ MECÀNICA
ORGANITZACIÓ I PROCESSOS DE SISTEMES ENERGÈTICS
PROCESSOS DE CULTIU AQÜÍCOLA
PROCESSOS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA
PROCESSOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTÀRIA
PROCESSOS DIAGNÒSTICS CLÍNICS I PRODUCTES ORTOPROTÈSICS
PROCESSOS SANITARIS
PROCESSOS I MITJANS DE COMUNICACIÓ
PROCESSOS I PRODUCTES DE TÈXTIL, CONFECCIÓ I PELL
PROCESSOS I PRODUCTES DE VIDRE I CERÀMICA
PROCESSOS I PRODUCTES D’ARTS GRÀFIQUES
PROCESSOS I PRODUCTES EN FUSTA I MOBLE
SISTEMES ELECTRÒNICS
SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMÀTICS
CULTURA CLÀSSICA

ANNEX V
COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
(0591)
CODI
TIPUS DE PLAÇA
016 PRÀCTIQUES DE MINERIA
021 TALLER DE VIDRE I CERÀMICA
025 ACTIVITATS (CEIS)
026 SUPORT A L’ÀREA PRÀCTICA
201 CUINA I PASTISSERIA
202 EQUIPS ELECTRÒNICS
203 ESTÈTICA
204 FABRICACIÓ I INSTAL·LACIÓ DE FUSTERIA I MOBILIARI
205 INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT D’EQUIPS TÈRMICS I FLUIDS
206 INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES
207 INSTAL·LACIONS I EQUIPS DE CRIA I CULTIU
208 LABORATORI
209 MANTENIMENT DE VEHICLES
210 MÀQUINES, SERVEIS I PRODUCCIÓ
211 MECANITZAT I MANTENIMENT DE MÀQUINES
212 OFICINA DE PROJECTES DE CONSTRUCCIÓ
213 OFICINA DE PROJECTES DE FABRICACIÓ MECÀNICA
214 OPERACIONS I EQUIPS D’ELABORACIÓ DE PRODUCTES ALIMENTARIS
215 OPERACIONS DE PROCESSOS
216 OPERACIONS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA
217 PATRONATGE I CONFECCIÓ
218 PERRUQUERIA
219 PROCEDIMENTS, DIAGNOSI CLÍNICA I ORTOPROTÈSICS
220 PROCEDIMIENTS SANITARIS I ASSISTENCIALS
221 PROCESSOS COMERCIALS
222 PROCESSOS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
223 PRODUCCIÓ D’ARTS GRÀFIQUES
224 PRODUCCIÓ TÈXTIL I TRACTAMENT FÍSICOQUÍMIC
225 SERVEIS A LA COMUNITAT
226 SERVEIS DE RESTAURACIÓ
227 SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES
228 SOLDADURA
229 TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS D’IMATGE I SO

ANNEX VI
COS DE CATEDRÀTICS I DE PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS
D’IDIOMES (0592)

03-11-2009

CÓDI
TIPUS DE PLAÇA
001 ALEMANY
002 ÀRAB
003 CATALÀ
004 XINÈS
005 DANÈS
006 ESPANYOL PER A ESTRANGERS
007 EUSQUERA
008 FRANCÈS
009 GALLEG
010 GREC
011 ANGLÈS
012 ITALIÀ
013 JAPONÈS
014 NEERLANDÈS
015 PORTUGUÈS
016 ROMANÈS
017 RUS

ANNEX VII
COS DE CATEDRÀTICS I DE PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS
ESCÈNIQUES
(0593) I (0594)
CODI
TIPUS DE PLAÇA
401 ACORDIÓ
402 ARPA
403 CANT
404 CLARINET
405 CLAVECÍ
406 CONTRABAIX
407 COR
408 FAGOT
409 FLABIOL I TAMBORÍ
410 FLAUTA TRAVESSERA
411 FLAUTA DE BEC
412 FONAMENTS DE COMPOSICIÓ
413 GAITA GALEGA
414 GUITARRA
415 GUITARRA FLAMENCA
416 HISTÒRIA DE LA MÚSICA
417 INSTRUMENTS DE CORDA POLSADA DEL RENAIXEMENT I DEL BARROC
418 INSTRUMENTS DE PUA
419 OBOÈ
420 ORGUE
421 ORQUESTRA
422 PERCUSSIÓ
423 PIANO
424 SAXÒFON
425 TENORA I TIBLE
426 TROMBÓ
427 TROMPA
428 TROMPETA
429 TUBA
430 TXISTU
431 VIOLA
432 VIOLA DE GAMBA
433 VIOLÍ
434 VIOLONCEL
435 DANSA ESPANYOLA
436 DANSA CLÀSSICA
437 DANSA CONTEMPORÀNIA
438 FLAMENC
439 HISTÒRIA DE LA DANSA
440 ACROBÀCIA
441 CANT APLICAT A L’ART DRAMÀTIC
442 CARACTERITZACIÓ I INDUMENTÀRIA
443 DANSA APLICADA A L’ART DRAMÀTIC
444 DICCIÓ I EXPRESSIÓ ORAL
445 DIRECCIÓ ESCÈNICA
446 DRAMATURGIA
447 ESGRIMA
448 ESPAI ESCÈNIC
449 EXPRESSIÓ CORPORAL
450 IL·LUMINACIÓ
451 INTERPRETACIÓ
452 INTERPRETACIÓ AMB OBJECTES
453 INTERPRETACIÓ EN EL MUSICAL
454 INTERPRETACIÓ EN EL TEATRE DEL GEST
455 LITERATURA DRAMÀTICA
456 TÈCNIQUES ESCÈNIQUES
457 TÈCNIQUES GRÀFIQUES
458 TEORIA I HISTÒRIA DE L’ART
459 TEORIA TEATRAL
460 LLENGUATGE MUSICAL

BOIB
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ANNEX VIII
COS DE CATEDRÀTICS I DE PROFESSORS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (0595)
501 CERÀMICA
502 CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE MATERIALS ARQUEOLÒGICS
503 CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ D’OBRES ESCULTÒRIQUES
504 CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ D’OBRES PICTÒRIQUES
505 CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE TÈXTILS
506 CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DEL DOCUMENT GRÀFIC
507 DIBUIX ARTÍSTIC I COLOR
508 DIBUIX TÈCNIC
509 DISSENY D’INTERIORS
510 DISSENY DE MODA
511 DISSENY DE PRODUCTE
512 DISSENY GRÀFIC
513 DISENY TÈXTIL
514 EDICIÓ D’ART
515 FOTOGRAFIA
516 HISTÒRIA DE L’ART
517 JOIERIA I ORFEBRERIA
518 MATERIALS I TECNOLOGIA: CERÀMICA I VIDRE
519 MATERIALS I TECNOLOGIA: CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ
520 MATERIALS I TECNOLOGIA: DISSENY
521 MITJANS AUDIOVISUALS
522 MITJANS INFORMÀTICS
523 ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL I LEGISLACIÓ
524 VIDRE
525 VOLUM

ANNEX IX: COS DE MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY (0596)
601 ARTESANIA I ORNAMENTACIÓ AMB ELEMENTS VEGETALS
602 BRODATS I PUNTES
603 COMPLEMENTS I ACCESSORIS
604 DAURAT I POLICROMIA
605 EBENISTERIA ARTÍSTICA
606 ENQUADERNACIÓ ARTÍSTICA
607 ESMALTS
608 FOTOGRAFIA I PROCESSOS DE REPRODUCCIÓ
609 MODELISME I MAQUETISME
610 MOTLLES I REPRODUCCIONS
611 MUSIVÀRIA
612 TALLA EN PEDRA I FUSTA
613 TÈCNIQUES CERÀMIQUES
614 TÈCNIQUES DE GRAVAT I ESTAMPACIÓ
615 TÈCNIQUES DE JOIERIA I BIJUTERIA
616 TÈCNIQUES D’ORFEBRERÍA I ARGENTERIA
617 TÈCNIQUES DE PATRONATGE I CONFECCIÓ
618 TÈCNIQUES DEL METALL
619 TÈCNIQUES MURALS
620 TÈCNIQUES TÈXTILS
621 TÈCNIQUES DEL VIDRE

ANNEX 1 a: RELACIÓ D’INSTITUTS D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA.
Codi

Nom

Adreça

07008338
07008855
07007899
07008363
07008065

Ies Baltasar Porcel
Ies Bendinat
Ies Calvià
Ies Son Ferrer
Ies S’arenal

07008511
07008818
07003894
07007930
07007942
07008016
07006238
07006512
07003882
07007152
07007796
07007747
07003833
07007371
07003869
07003870
07007838
07006925
07013620

Ies Llucmajor
Ies Marratxí
Ies Antoni Maura
Ies Arxiduc Lluís Salvador
Ies Aurora Picornell
Ies Emili Darder
Ies Francesc De Borja Moll
Ies Guillem Sagrera
Ies Joan Alcover
Ies Joan Maria Thomàs
Ies Josep Maria Llompart
Ies Josep Sureda I Blanes
Ies Juníper Serra
Ies Madina Mayurqa
Ies Politècnic
Ies Ramon Llull
Ies Ses Estacions
Ies Son Rullan
Escola De Formació
Professional Nauticopesquera
Ies La Ribera

Son Prim, S/N
Arquitecte Francesc
Avinguda De Son Pillo,
Còndor, 9
Antiga Carretera Cap
Blanc, S/N
Gràcia, S/N
Son Ramonell, S/N
Perú, 4
Gilabert De Centelles, 12
Amer, 46
Salvador Dalí, 4
Caracas, 6
Salvador Dalí, 5
Via Alemanya, 14
Pablo Iglesias, 93
Pedagog Joan Capo, S/N
Joan Coll, 2
Camí De Son Cladera, 20
Miquel Arcas, 4
Menorca, 1
Via Portugal, 2
Marquès De Fontsanta, 12
Pavellons Son Rullan, S/N
Dic De L’oest, S/N

07013139

Pingüí,S/N

Codi
Localitat
070050001
070110013
070110012
070110017
070310001

Codi
Postal
07150
07015
07180
07181
07600

Localitat

Municipi
Andratx
Calvià
Calvià
Calvià
Llucmajor

Zona De
Concurs
070014
070014
070014
070014
070014

Núm.
Ord
403
459
405
406
420

Andratx
Bendinat
Santa Ponça
Son Ferrer
Arenal, S’

070310003
070360004
070400012
070400012
070400012
070400012
070400012
070400012
070400012
070400012
070400012
070400012
070400012
070400012
070400012
070400012
070400012
070400012
070400012

07620
07009
07007
07005
07007
07011
07007
07011
07003
07004
07010
07008
07009
07010
07011
07012
07005
07009
07004

Llucmajor
Es Pont D’inca,
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma

Llucmajor
Marratxí
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma
Palma

070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014
070014

421
457
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
470

070400020

07610

Platja De Palma

Palma

070014

462

BOIB
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07003845
07013383

07006305
07008341
07002191
07002208
07013371

Ies Son Pacs
Ies Centre De Tecnificació
Esportiva Illes Balears
Ies Josep Font I Trias
Ies Guillem Colom
Casasnoves
Ies Llorenç Garcias I Font
Ies Capdepera
Ies Mossèn Alcover
Ies Na Camel·La
Ies Porto Cristo

07008375

Ies Puig De Sa Font

07007607
07007954
07001964
07001940
07000832
07000844
07008387
07007851
07013590
07001551
07007978
07008004
07008107
07013498
07006470
07008843
07008351

Ies Josep Miquel Guàrdia
Toro, S/N
Ies Cap De Llevant
Ies Joan Ramis I Ramis
Ies Pasqual Calbó I Caldés
Ies Josep Maria Quadrado
Ies Maria Àngels Cardona
Ies Biel Martí
Ies Alcúdia
Ies Port D’alcúdia
Ies Berenguer D’anoia
Ies Pau Casesnoves
Ies Albuhaira
Ies Can Peu Blanc
Ies Joan Taix
Ies Guillem Cifre De Colonya
Ies Port De Pollença
Ies Santa Margalida

07008481

Ies Sineu
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Carretera De Sóller,
Gremi Foners S/N

070400018
070400012

07120
07009

Son Sardina
Palma

Palma
Palma

070014
070014

444
467

Porta De Sant Quintin S/N
Avinguda De Juli Ramis,
S/N
Pere Amorós Esteva, 4
Camí Vell Del Far
Ronda De L’institut, S/N
Mestria, S/N
Ctra. Porto Cristo
Son Servera S/N
Carretera Son
Servera-Cala Millor, S/N
Avda. Verge De Monte

070200002
070610004

07190
07100

Esporles
Sóller

Esporles
Sóller

070014
070014

465
454

070060001
070140002
070330006
070330006
070330009

07570
07580
07500
07500
07680

Artà
Capdepera
Manacor
Manacor
Porto Cristo

Artà
Capdepera
Manacor
Manacor
Manacor

070026
070026
070026
070026
070026

404
408
422
423
466

070620008

07550

Son Servera

Son Servera

070026

455

070020001

07730

Alaior

Alaior

070038

401

Francesc F. Andreu, 2
Avda. Vives Llull, 15
Francesc F. Andreu, 1
Mallorca, 65
Ronda De Balears, S/N
Avinguda De Son Morera, S/N
Antoni M. Alcover, S/N
C/ Bisbe Pont S/N
Ctra. Palma-Alcúdia, S/N
Joan Miró, S/N
Maria I Josep, S/N
Camí De Gaieta, S/N
Sagasta, S/N
Mare Alberta, S/N
Roger De Flor, S/N
Ctra. Santa
Margalida-Can Picafort, S/N
Carretera De Lloret, S/N

070320010
070320010
070320010
070150003
070150003
070230001
070030003
070030003
070270001
070270001
070390001
070440001
07044001
070420004
070420005
070550002

07703
07703
07703
07760
07760
07750
07410
07410
07300
07300
07440
07420
07420
07460
07470
07450

424
425
426
409
410
416
402
469
418
419
427
456
468
447
458
451

07510

Maó
Maó
Maó
Ciutadella
Ciutadella
Ferreries
Alcúdia
Alcúdia
Inca
Inca
Muro
Pobla, Sa
Pobla, Sa
Pollença
Pollença
Santa
Margalida
Sineu

070038
070038
070038
070040
070040
070040
070051
070051
070051
070051
070051
070051
070051
070051
070051
070051

070600001

Maó
Maó
Maó
Ciutadella
Ciutadella
Ferreries
Port D’alcúdia
Port
Inca
Inca
Muro
Pobla, Sa
Pobla, Sa
Pollença
Port De Pollença
Santa
Margalida
Sineu

070051

453

07013140 Ies Binissalem

Camí De Pedaç S/N

070080002

07350

Binissalem

Binissalem

070051

463

07001401

Ies Isidor Macabich

070260001

07800

Eivissa

Eivissa

070063

411

07006299

Ies Sa Blanca Dona

070260001

07800

Eivissa

Eivissa

070063

412

07008089
07001371
07007553

Ies Sa Colomina
Ies Santa Maria D’eivissa
Ies Quartó De Portmany

Sa Blanca Dona, S/N Apartat De Correus 811
Carretera De Sant
Antoni, Km. 1,2
Vicent Serra Orvay, 40
Avda. Ignasi Wallis, 33
Ctra. Can Germà, S/N

070260001
070260001
070460002

413
414
448

Ies Sant Agustí
Ies Algarb

070480002
070480004

070063
070063

460
449

07007759

Ies Xarc

Finca Davall Es Pou, S/N
Carretera De
L’aeroport, Km. 3
Carretera Es Canar,
S/N
Can Xic Tunió S/N

070063

450

070063

461

Avinguda De
Porto-Salè, S/N

070240007

Eivissa
Eivissa
Sant Antoni De
Portmany
Sant Josep De Sa Talaia
Sant Josep De Sa
Talaia
Santa Eulària
Des Riu
Sant Joan
De Labritja
Formentera

070063
070063
070063

07008867
07007929

070075

417

Serrano, S/N
Ctra. De Petra, S/N
Bernat Vidal I Thomàs, S/N
Ctra. De Montuiri S/N

070130001
070220003
070570008
070430001

07800 Eivissa
07800 Eivissa
07820 Sant Antoni
De Portmany
07839 Sant Agustí des Vedrà
07817 Sant Jordi De
Ses Salines
07840 Santa Eulària
Des Riu
07812 Sant Llorenç
De Balàfia
07860 Sant
Francesc De
Formentera
07630 Campos
07200 Felanitx
07650 Santanyí
07260 Porreres

070087
070087
070087
070087

407
415
452
464

07013164
07007917

07012962 Ies Balàfia
07007802

Ies Marc Ferrer

07008454 Ies Damià Huguet
07007905 Ies Felanitx
07008053 Ies Santanyí
07013152 Ies Porreres

070540004
070500002

Campos
Felanitx
Santanyí
Porreres

ANNEX 1 b: RELACIÓ D’EQUIPS GENERALS D’ORIENTACIÓ.
NOM
Seu central
Seucentral
SubSeu 1
SubSeu 2
Seu central
SubSeu
Seu central
SubSeu 1
SubSeu 2
Seu central
Seu central
Subset

CODI
07700121
07700143
07700131
07700052
07700088
07700155
07700118
07700076
07700222
07700091
07700106
07700064

SECTOR
PALMA 1
PALMA 2

SEU CENTRAL
SON FERRIOL-PALMA
PALMA

SUBSEU

CAMPOS

N. ORDRE
601
602
603
604
605
606
607
608
612
609
610
611

LOCALITAT
PALMA
EIVISSA
CIUTADELLA
INCA
MANACOR
ALCÚDIA

N. ORDRE
621
622
623
625
626
627

SUB.1: SÓLLER
SUB.2: CALVIÀ
EIVISSA-FORMENTERA

EIVISSA

MENORCA

MAÓ

Llevant
INCA
MANACOR

MAÓ
INCA
MANACOR

SANT FRANCESC XAVIER
CIUTADELLA

RELACIÓ D’EQUIPS D’ATENCIÓ PRIMARENCA
CODI
07700180
07700179
07700167
07700258
07700246
07700283

EQUIP D’ATENCIÓ PRIMARENCA
MALLORCA
EIVISSA-FORMENTERA
MENORCA
EOEP D’ATENCIÓ PRIMERENCA DES RAIGUER
EOEP D’ATENCIÓ PRIMERENCA LLEVANT
EOEP D’ATENCIÓ PRIMERENCA NORD
(SUBSEU DES RAIGUER)

BOIB
07700261
07700271
07700295
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EOEP D’ATENCIÓ PRIMERENCA PONET
EOEP D’ATENCIÓ PRIMERENCA SUD
(SUBSEU LLEVANT)
EOEP D’ATENCIÓ PRIMERENCA TRAMUNTANA
(SUBSEU PONENT)

25

SANTA PONÇA
LLUCMAJOR

624
629

ESPORLES

628

ANNEX 1 c: CENTRES DE EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES
CODI

NOM

CÓD
LOCALITAT

LOCALITAT

MUNICIPI

ZONA DE NÚM.
CONCURS ORD.

07006998

CENTRE D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES ‘SON CANALS’

070400012

PALMA

PALMA

070014

506

07007693

CENTRE D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES ‘LA BALANGUERA’ 070400012

PALMA

PALMA

070014

512

07008223

CENTRE D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES ‘CAMP RODÓ’

070400012

PALMA

PALMA

070014

518

07013917

CENTRE D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES ‘CAMP RODÓ’
AULA SÓLLER

070610004

SÓLLER

SÓLLER

070014

524

07001757

CENTRE D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES ‘S’ARENAL’

070400002

S’ARENAL

PALMA

070014

505

07013279

CENTRE D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES ‘AMANECER’
(Centre penitenciari)

070400012

PALMA

PALMA

070014

521

07008235

CENTRE D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES ‘CALVIÀ’

070110007

MAGALUF

CALVIÀ

070014

519

07001265

CENTRE D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES ‘CALVIÀ’
AULA ANDRATX

070050001

ANDRATX

ANDRATX

070026

504

07013899
07000625

070130001
070220003

CAMPOS
FELANITX

CAMPOS
FELANITX

070087
070087

523
501

07008171
07013905

CENTRE D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES ‘SUD’
CENTRE D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES ‘SUD’
AULA FELANITX
CENTRE D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES ‘ARTÀ’
CENTRE D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES ‘SA POBLA’

070060001
070040001

ARTÀ
SA POBLA

ARTÀ
SA POBLA

070026
070051

514
525

07007681

CENTRE D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES ‘LLEVANT’

070330006

MANACOR

MANACOR

070026

511

07008168

CENTRE D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES ‘LLEVANT’
AULA SON SERVERA

070620008

SON SERVERA

SON SERVERA

070026

513

07008181

CENTRE D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES ‘MANCOMUNITAT
DES PLA’

070650001

VILAFRANCA
DE BONANY

VILAFRANCA
DE BONAY

070026

515

07007671

CENTRE D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES ‘FRANCESC DE
BORJA MOLL’

070270001

INCA

INCA

070051

510

07008247

CENTRE D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES ‘ALCÚDIA’

070030001

ALCÚDIA

ALCÚDIA

070051

520

07000649

CENTRE D’EDUCACIO DE PERSONES ADULTES ‘
MANCOMUNITAT DES RAIGUER’

070080002

BINISSALEM

BINISSALEM

07051

502

07007127

CENTRE D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES ‘JOAN MIR I MIR’

070320010

MAÓ

MAÓ

070038

508

07007668

CENTRE D’EDUCACIÓ DE PERSNOES ADULTES ‘CIUTADELLA’

070150003

CIUTADELLA

CIUTADELLA

070040

509

07007115

CENTRE D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES ‘PITIÜSES’

070260001

EIVISSA

EIVISSA

070063

507

07008201

CENTRE D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES ‘PITIÜSES’
AULA SANTA EULÀLIA

070540004

SANTA EULÀLIA

S. EULÀLIA

070063

516

07500703

CEPA ‘EXTENSIÓ CENTRE PENITENCIARI EIVISSA’

070480004

SANT JORDI DE
SES SALINES

SANT JOSEP DE
SA TALAIA

070063

522

07008211

CENTRE D’EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES ‘SANT ANTONI’

070460002

SANT ANTONI

SANT ANTONI

070063

517

ANNEX 1 d: RELACIÓ DE CENTRES DE EDUCACIÓ ESPECIAL AMB UNIDATS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL ESPECIAL
CODI
07004023

NOM
CEE SON FERRIOL

CODI LOCALITAT
070400007

LOCALITAT
MUNICIPI
CREU VERMELLA, SA PALMA

N.ORD
301

Nota: Els professors tècnics de formació professional de serveis a la comunitat exerciran la seva funció a l’àmbit de l’assistència social.

ANNEX 1 e: RELACIÓ D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES
CODI

NOM

CÓD. LOCALITAT

LOCALITAT

MUNICIPI

07002373
07012834
07012846
07008478
07007191
07013097

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES D’EIVISSA
ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES D’ INCA
ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE MANACOR
ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE MAÓ
ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE PALMA
ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE CALVIÀ

070260001
070270001
070330006
070320010
070400012
070110013

EIVISSA
INCA
MANACOR
MAÓ
PALMA
BENDINAT

EIVISSA
INCA
MANACOR
MAÓ
PALMA
CALVIÀ

NÚM.
ORDRE
541
545
544
543
542
546

BOIB

26

03-11-2009

Num. 161

ANNEX 1 f: CONSERVATORIS PROFESSIONALS DE MÚSICA I DANSA
CODI
07008648
07008119
07006810

NOM
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA I
DANSA D’EIVISSA I FORMENTERA
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA I
DANSA DE MENORCA
CONSERVATORI PROFESSIONAL DE MÚSICA I
DANSA DE MALLORCA

COD. LOCALITAT
070260001

LOCALITAT
EIVISSA

MUNICIPI
EIVISSA

NÚM. ORDRE
554

070320010

MAÓ

MAÓ

553

070400012

PALMA

PALMA

551

LOCALITAT

MUNICIPI

NÚM. ORDRE

S. JORDI DE SES
SALINES
MAÓ
PALMA

SANT JOSEP DE
SA TALAIA
MAÓ
PALMA

531
533
532

ANNEX 1 g: CENTRES D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
CODI

NOM

07001423

ESCOLA D’ART D’EIVISSA

07007188
07004035

ESCOLA D’ART DE MENORCA
ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY I DE
CONSERVACIÓ I RESTAURACIÓ DE
BÉNS CULTURALS

COD.
LOCALITAT
070480004
070320010
070400012

—o—
Num. 23540
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de la comunitat autònoma de les Illes Balears de 23 d’octubre de 2009, per la qual es fa pública la
convocatòria de concurs de trasllats i dels processos previs per als funcionaris docents del cos de mestres d’àmbit autonòmic de les Illes Balears
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), en la seva Disposició addicional sisena, apartat 1, determina que és base del règim estatutari dels
funcionaris públics docents la provisió de llocs mitjançant concurs de trasllats d’àmbit estatal.
Al punt 3 d’aquesta mateixa Disposició, s’estableix l’obligació per a les administracions educatives de convocar periòdicament concursos de trasllats d’àmbit estatal, a l’efecte de proveir les places vacants que es determinin en els centres docents dependents d’aquestes administracions, també per a garantir la possible
concurrència dels funcionaris del seu àmbit de gestió a places d’altres administracions educatives i si n’és el cas i és procedent, i l’adjudicació de les places que
resultin del propi concurs.
En el punt 4 de la mateixa Llei s’especifica que, durant els cursos en els quals no es celebrin concursos d’àmbit estatal, les diferents Administracions podran
organitzar procediments de provisió referits a l’àmbit territorial la gestió dels quals els correspongui i destinats a la cobertura de les seves places, tot això sense
perjudici de què en qualsevol moment puguin realitzar processos de redistribució o de recol·locació dels seus efectius.
Per altra banda, en la Disposició transitòria tercera de la Llei susdita es determina que, fins que no siguin desenvolupades les normes relatives als cossos de
funcionaris docents creats per aquesta Llei, la mobilitat dels funcionaris d’aquests cossos per mitjà de concurs de trasllats s’ha d’ajustar a la normativa vigent en
la data d’entrada en vigor de la referida Llei, igualment, la Disposició transitòria onzena determina que, en les matèries que, segons aquesta Llei han de ser regulades per ulteriors disposicions reglamentàries, i fins que aquestes no siguin dictades, hi són d’aplicació, en cada cas, les normes d’aquest rang fins ara vigents.
Atès que no s’han dictat, en el desenvolupament de la citada Llei, ulteriors disposicions reglamentàries en matèria de provisió de llocs relatius als cossos de
funcionaris docents creats per la susdita Llei, resulta d’aplicació el Reial decret 2112/1998, de 2 d’octubre, pel qual es regulen els concursos de trasllats d’àmbit
nacional per a la provisió de places corresponents als cossos docents, modificat pel Reial decret 1964/2008, de 28 de novembre.
A la comunitat autònoma de les Illes Balears es realitzaren concursos de trasllats d’àmbit estatal durant el curs 2008-2009 per l’existència de places vacants,
aquesta Conselleria considera oportú, amb la finalitat d’aconseguir assegurar la provisió en les millors condicions per a la qualitat del sistema educatiu, convocar
un concurs de trasllats i processos previs d’àmbit autonòmic per a cobrir llocs de feina vacants del cos de mestres pertanyents a les plantilles orgàniques dels centres públics docents dependents de l’àmbit de gestió de la Comunitat de les Illes Balears.
Per tot això, d’acord amb el que es preveu a la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, i a la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, els reials decrets 2112/1998, de 2 d’octubre modificat pel RD
1964/2008, de 28 de novembre, i el RD 895/1989, de 14 de juliol, modificat pel RD 1664/1991, de 8 de novembre, a proposta de la Direcció General de Personal
Docent, dict la següent

RESOLUCIÓ
PRIMER. Anunciar les següents convocatòries del concurs de trasllats i dels processos previs, de caràcter autonòmic entre els funcionaris docents del cos de
mestres dependents de l’àmbit de gestió de la Comunitat de les Illes Balears:
A. Convocatòria de readscripció a centre
B. Convocatòria de dret preferent a localitat.
C. Convocatòria per als funcionaris que participen en el concurs de trasllats
sense exercir cap dret preferent.
A totes aquestes convocatòries es proveiran els llocs als quals fa referència l’article 8 del RD 895/1989, de 14 de juliol, modificat pel Reial decret 1664/1991,
de 8 de novembre, i l’Ordre de 19 d’abril de 1990, inclosos també els de caràcter singular amb règim itinerant, els d’atenció a la diversitat, els dels dos primers
cursos d’educació secundària obligatòria, els d’educació de persones adultes, i els de PT i AL en els departaments d’orientació dels IES i dels Equips d’Atenció
Primerenca.
SEGON. Cada una d’aquestes convocatòries es regirà per les bases que s’estableixen en aquesta Resolució.
TERCER. Donar facultat al director general de Personal Docent perquè desenvolupi, interpreti, executi i prengui les mesures necessàries per dur a terme el
que s’estableix en aquesta Resolució.
QUART. Contra aquesta Resolució podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos
mesos comptadors a partir de la publicació en el BOIB d’aquesta Resolució, de conformitat amb el que disposa l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
que regula la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant, els interessats podran interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació i Cultura en el termini d’un mes comptador a partir del dia següent al de la publicació en el BOIB, d’acord 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.
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà
Palma, 23 d’octubre de 2009

