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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 5819
Correcció d’error del anunci núm. 5819 publicat en el BOIB.
núm. 45 , de data 18 de març de 2010 referit a: Resolució del
conseller d’Educació i Cultura de 10 de març de 2010, per la
qual es convoquen proves selectives d’ingrés, accés i adquisició
de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors
d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors de l’escola oficial d’idiomes i de professors d’arts plàstiques i disseny a les Illes Balears
Havent-se advertit error d’omissió de l’annex VIII en la versió catalana de
l’anunci núm. 5819, (BOIB. núm. 45 , de data 18 de març de 2010), es publica
a continuació:

ANNEX VIII
CARACTERÍSTIQUES COMUNES DE LA PART PRÀCTICA
Els tribunals formularan dues opcions als participants perquè n’elegeixin
una.
Els tribunals informaran oportunament als aspirants sobre els mitjans tècnics, la documentació i els aspectes concrets del desenvolupament dels exercicis pràctics que composen la prova.
El tribunal podrà demanar la justificació del treball des del punt de vista
tècnic i didàctic.
El tribunal valorarà el resultat de la prova, el procediment seguit, les capacitats instrumentals manifestades, i les capacitats de l’aspirant pel que fa a l’organització del treball, la gestió del temps, l’adaptació a les característiques de
l’alumnat, la resolució de problemes, la iniciativa i la disposició a la innovació.
El tribunal determinarà el temps màxim per a la realització de la prova
pràctica.

COS DE PROFESSORS D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
Especialitats: Fotografia, Mitjans audiovisuals i Mitjans informàtics
Cada tribunal determinarà la forma en què es concreta el contingut pràctic de l’exercici, atenent a les característiques pròpies de cada especialitat.

COS DE PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
Especialitat: Cuina i pastisseria
Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves
pràctiques o simulacions i/o resolució d’exercicis i supòsits, en qualsevol cas
relacionats amb un dels àmbits següents:
Processos d’aprovisionament, manipulació en cru, preelaboració i conservació de tot tipus d’aliments.
Tècniques de preparació, realització i presentació d’elaboracions culinàries, de pastisseria, rebosteria i flequeria.
Tècniques de preparació i presentació de plats a la vista del client.
Tècniques de preparació i presentació de diferents tipus de plats de la
cuina regional, nacional i internacional.
Realització de càlculs i mesures de diferents magnituds relacionades amb
els productes culinaris
Planificació d’un servei de bufet.
Identificació, característiques i valor nutricional dels aliments.
Representació gràfica de les zones de la cuina i de l’obrador, equipaments
i circuits dels gèneres, productes i residus.
Aplicació dels manuals de bones pràctiques.
Especialitat: Instal·lacions electrotècniques
Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves
pràctiques o simulacions i/o resolució d’exercicis i supòsits, en qualsevol cas
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relacionats amb un dels àmbits següents:
1. Processos de disseny, configuració, programació, càlcul, i elaboració de
la documentació tècnica, a partir de les especificacions tècniques i de la normativa vigent, d’instal·lacions elèctriques de distribució, d’interior, automàtiques
per edificis, de megafonia, d’antenes, de telefonia, de seguretat, d’energia solar
fotovoltaica.
Operacions d’execució, verificació, posada en marxa i manteniment, a
partir de la documentació tècnica corresponent, d’instal·lacions elèctriques de
distribució, d’interior, automàtiques per edificis, de megafonia, d’antenes, de
telefonia, de seguretat o d’energia solar fotovoltaica.
2. Processos de disseny, configuració, programació, i elaboració de la
documentació tècnica de sistemes de control seqüencial cablejats autònoms convencionals o programables, a partir de la documentació tècnica corresponent
dels sistemes de control seqüencial.
Aplicacions de tècniques d’assaig i manteniment de màquines elèctriques.
Operacions de disseny, muntatge i manteniment de màquines elèctriques.
Instal·lació, configuració i manteniment de sistemes informàtics i telemàtics.
Especialitat: Operacions de producció agrària
Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves
pràctiques o simulacions i/o resolució d’exercicis i supòsits, en qualsevol cas
relacionats amb un dels àmbits següents:
Realització, organització i control del manteniment, reparació i funcionament de les instal·lacions, maquinària i equips d’una empresa agrària.
Realització/organització de labors/operacions de reproducció, propagació
i producció de plantes en viver.
Realització/organització de labors en cultius herbacis intensius/extensius,
en fruiters i cítrics, en cultius arboris i arbustius extensius.
Realització/organització de les tasques d’implantació i conservació de jardins i zones verdes.
Realització/organització d’un projecte de jardineria d’interiors i de les tasques de floristeria.
Realització/organització d’un projecte per a la implantació d’arbres i
arbustos en la forest i/o el manteniment, conservació, inventari i defensa de les
masses forestals
Realització/organització d’un projecte per a la producció d’animals per a
la llet, carn, llana i avicultura.
Especialitat: Procediments sanitaris i assistencials
Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves
pràctiques o simulacions i/o resolució d’exercicis i supòsits, en qualsevol cas
relacionats amb un dels àmbits següents:
Planificació, preparació i aplicació de cures auxiliars d’infermeria a
pacients simulats.
Preparació i aplicació de tècniques de neteja, desinfecció i esterilització
de instrumental i equips sanitaris.
Identificació i manipulació de materials, instruments i equips d’odontoestomatologia.
Identificació dels processos instruments i materials per al processament de
mostres de teixits i citopreparats.
Elaboració de dietes adaptades a diferents situacions individuals i col·lectives.
Identificació i realització de processos de control de qualitat higiènica i
dietètica dels aliments.
Gestió de documentació sanitària.
Realització de tècniques de prevenció bucodental.
Especialitat: Serveis a la comunitat
Cadascuna de les dues opcions de prova consistirà en el plantejament i/o
anàlisi d’activitats d’ensenyament-aprenentatge, i en la realització de proves
pràctiques o simulacions i/o resolució d’exercicis i supòsits, en qualsevol cas
relacionats amb un dels àmbits següents:
Elaboració d’un programa d’animació d’oci i temps de lleure a partir d’un
supòsit
Simulació de tècniques d’intervenció davant un grup
Elaboració d’un programa pel desenvolupament i adquisició d’hàbits
d’autonomia personal en infants
Desenvolupament d’un projecte d’intervenció educativa utilitzant el joc
com a recurs
Organització d’un racó d’expressió
Utilització de recursos d’expressió i comunicació en la intervenció amb
infants.
Plantejament del projecte d’intervenció en una unitat de convivència prè-
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viament definida.
Identificació de carències i alteracions en el supòsit d’unitats de convivència i plantejament de projectes d’intervenció.
Disseny de l’organització del domicili d’una persona amb discapacitat
prèviament definida.
Desenvolupament d’un projecte d’inserció ocupacional.
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tació de caràcter estatal que s’inclouen a continuació.
El consellera de d’Innovació, Interior i Justícia
Pilar Costa i Serra
Marratxí, 9 de març de 2010

—o—
ANNEX

CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA
Num. 6208
Resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears de dia 9 de març de
2010 per la qual es dóna publicitat a la convocatòria conjunta i
a les bases comunes, específiques i de determinació autonòmica
per les quals s’ha de regir el concurs ordinari per a la provisió de
llocs de treball reservats a personal funcionari amb habilitació
de caràcter estatal
La disposició addicional segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, estableix que les comunitats autònomes en
el seu àmbit territorial han de regular les bases comunes del concurs ordinari,
com també el percentatge de puntuació que correspongui a cada un dels mèrits
generals, de determinació autonòmica i específics, directament relacionats amb
les característiques del lloc.
La disposició transitòria setena d’aquesta Llei estableix que, mentre no
s’aprovin les normes de desenvolupament de la disposició addicional segona de
l’Estatut sobre el règim jurídic dels funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, continuaran en vigor les disposicions que en l’actualitat regulen l’escala de
funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, que
s’entendran referides a l’escala de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal.
El Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, pel qual es regula la provisió
de llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació
de caràcter nacional, determina en l’article 13 que el Ministeri de Política
Territorial, en coordinació amb les comunitats autònomes, ha d’aprovar el
model de convocatòria conjunta amb la determinació de les bases comunes dels
concursos. Aquestes, juntament amb les específiques que estableixin les corporacions locals i les de determinació autonòmica, constitueixen les bases que han
de regir aquests concursos, que els presidents de les corporacions locals han de
convocar i, simultàniament, l’òrgan competent de les comunitats autònomes ha
de publicar.
D’altra banda, la disposició final segona autoritza el Ministeri de Política
Territorial per dictar les disposicions necessàries per aplicar i desplegar aquest
Reial decret.
En compliment d’aquesta autorització i una vegada efectuada la preceptiva coordinació amb les comunitats autònomes, l’Ordre de 10 d’agost de 1994
dictada pel Ministeri de Política Territorial, va establir les normes sobre concursos de provisió de llocs reservats a funcionaris d’Administració local amb
habilitació de caràcter nacional. I mitjançant l’Ordre de 8 de setembre de 1994,
es va aprovar el model de convocatòria conjunta i les bases comunes que han de
regir els concursos ordinaris per a la provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.
El director general d’Administracions Públiques ha emès la Proposta de
resolució de 8 de març de 2010 en els termes que s’aproven en aquesta
Resolució
Per tot això, dict la següent
RESOLUCIÓ
Article únic
Donar publicitat a la convocatòria conjunta, a les bases específiques aprovades per les respectives corporacions locals i als mèrits de determinació autonòmica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, pels quals s’ha de regir
el concurs ordinari per a la provisió de llocs vacants a les corporacions locals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, reservats a funcionaris amb habili-

Bases comunes del concurs ordinari 2010 per a la provisió de llocs de treball reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal
D’acord amb el que preveuen el Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol
(Butlletí Oficial de l’Estat, de 9 d’agost), de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional;
l’Ordre de 10 d’agost de 1994 (BOE del 12), per la qual es dicten normes sobre
concursos de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració
local amb habilitació de caràcter nacional, i l’Ordre de dia 8 de setembre de
1994 (BOE del 9), que aprova el model de convocatòria conjunta i les bases
comunes que han de regir els concursos ordinaris per a la provisió de llocs de
treball, reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, aquesta Direcció General ha resolt donar publicitat a les convocatòries de concurs ordinari per a la provisió de llocs de treball vacants a les corporacions locals d’aquesta comunitat autònoma, reservats a funcionaris amb
habilitació de caràcter estatal, amb subjecció a les bases següents:
Primera. Llocs de treball
S’ofereixen en aquest concurs els llocs de treball vacants reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal en aquelles corporacions locals que
han aprovat les bases específiques i els presidents de les quals han efectuat la
corresponent convocatòria de concurs ordinari.
Segona. Participació
1. El funcionaris amb habilitació de caràcter estatal, com també els que
no estan integrats en les subescales actuals que pertanyen als extingits cossos
nacionals de secretaris, interventors i dipositaris d’Administració local a què es
refereix la disposició transitòria primera del Reial decret 1174/1987, de 18 de
setembre, poden concursar als llocs de treball que s’ofereixen en els termes
següents:
— Els secretaris de primera, a llocs de treball reservats a la subescala de
secretaria, categoria superior.
— Els secretaris de segona, a llocs reservats a la subescala de secretaria, categoria d’entrada.
— Els secretaris de tercera, a llocs reservats a la subescala de secretaria
intervenció.
— Els secretaris d’ajuntaments ‘per extingir’, a secretaries d’ajuntaments amb població no superior als 2.000 habitants.
— Els interventors, a llocs reservats a la subescala d’intervenció tresoreria, categoria superior, però únicament a llocs d’intervenció.
— Els dipositaris, a llocs reservats a la subescala d’intervenció tresoreria, però únicament a llocs de tresoreria.
2.

No poden concursar:

a) Els funcionaris inhabilitats i els suspesos en virtut de sentència o
resolució administrativa fermes, si no ha transcorregut el temps que s’hi determina.
b) Els funcionaris destituïts a què es refereix l’article 148.5 del Text
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat pel
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, durant el període a què s’estén la
destitució.
c) Els funcionaris en les situacions d’excedència voluntària a què es
refereix l’article 29.3.c i d de la Llei de mesures per a la reforma de la funció
pública, si no ha transcorregut el termini de dos anys des que passaren a aquesta situació.
d) Els funcionaris que no tenguin una permanència de dos anys en l’última destinació obtinguda amb caràcter definitiu a qualsevol administració
pública, llevat que concursin a llocs de la mateixa corporació reservats a la seva
subescala i categoria o que es trobin en els supòsits de l’article 20.1.f de la Llei
de mesures per a la reforma de la funció pública.
Tercera. Documentació i termini per participar

