A l’atenció del director / de la directora
Assumpte: instruccions per a la proposta de membres d’equips directius en comissió de
serveis
Amb la finalitat de poder fer efectiva l’assignació de les quotes i dotar els equips directius
amb els membres preceptius, us demanam que ens envieu, en el cas de tenir al vostre equip
directiu membres que precisen comissió de serveis, una proposta de nomenament atenent
als següents criteris:
a) En el cas de professors que ja hagin ocupat càrrec a l’equip directiu, la comissió de
serveis restarà condicionada al compliment dels següents requisits:
•
•

El centre ha de disposar de plaça en quota de la seva especialitat (hi ha d’haver hores
disponibles).
Tenir destinació definitiva a la mateixa illa del centre al qual opta en comissió de
serveis.

b) En cas de nomenament de nous membres de l’equip directiu, la comissió de serveis
restarà condicionada al compliment dels següents requisits:
•
•
•

Tenir destinació definitiva a la mateixa illa del centre al qual opta en comissió de
serveis.
El centre ha de disposar de plaça en quota de la seva especialitat (hi ha d’haver
hores disponibles).
En els cas de professors amb destinació definitiva en alguna altra Comunitat
Autònoma, l’interessat ha d’haver participat en el darrer concurs de trasllats.

És necessari que aporteu les dades de les persones afectades mitjançant l’annex següent,
degudament emplenat, a mabenito@dgplacen.caib.es o al fax d’aquesta DG, núm. 971 78
46 25, a l’atenció de Maria Benito, abans de dia 25 de maig.
Per a qualsevol aclariment, podeu contactar amb l’extensió 68514 del tel. 971 17 65 00.
Palma, 14 de maig de 2009.
La directora general de Planificació i Centres

Elvira Badia Corbella
C/ d’Alfons el Magnànim (antic c/ del capità Salom), 29, 4t. 07004 Palma (Illes Balears). Tel.: 971 784615. Fax: 971 177183

PROPOSTA DE MEMBRES D’EQUIPS DIRECTIUS EN COMISSIÓ DE SERVEIS
CODI

NOM CENTRE

NOM I LLINATGES

DNI

CÀRREC Renovació o ESPECIALITAT
A
nova
A OCUPAR
OCUPAR incorporació
(1)

DESTINACIÓ
DEFINITIVA
(Centre on té la
destinació definitiva)

(1) Heu de posar una “R” si es tracta d’un membre de l’equip que ha de continuar en el càrrec i precisa de la
com. serv.
(2) Heu de posar una “I” si es tracta d’una persona que s’incorpora a l’equip directiu.
(Data i signatura del director/de la directora del centre)
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