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2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 11891
Resolució del director general de Personal Docent, de dia 20 de
maig de 2010, per la qual es modifica la Resolució del director
general de Personal Docent, de 18 d’abril de 2008, modificada
per Resolució de dia 29 de maig de 2009, per la qual es regulen
les bases i els procediments per gestionar les llistes d’interins
amb la finalitat de cobrir vacants i substitucions en centres
públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la
Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears
1. A la base setena apartat 7.1.1
On diu:
Guarda de fill menor de tres anys per un màxim de tres cursos escolar. La
incorporació al treball es podrà fer per trimestres escolars mitjançant una sol·licitud amb quinze dies d’antelació durant el primer curs objecte d’aquesta renúncia i per cursos sencers en els dos següents.
Ha de dir:
Guarda de fill menor de tres anys. La renúncia serà per un curs escolar
complet.
2. A la base setena apartat 7.1.2
On diu:
Guarda legal de duració no superior a 2 anys per atendre un familiar al seu
càrrec fins al segon grau de consanguinitat.
Ha de dir:
Guarda legal de duració no superior a 2 anys per atendre un familiar al seu
càrrec fins al segon grau de consanguinitat. La renúncia serà per a un curs escolar complet.
3. A la base vuitena apartat b)
On diu:
en les situacions previstes a les bases 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 , 7.1.4 i 7.1.5
Ha de dir:
en les situacions previstes a les bases 7.1.4 i 7.1.5
4. S’afegeixen dos nous apartats a la base vuitena
Apartat d) excedència voluntària per a l’atenció dels fills i les filles, per
naturalesa, adopció o acolliment permanent o preadoptiu, per un període no
superior a tres anys a comptar de la data de naixement o, si s’escau, de la resolució judicial o administrativa.
Apartat e) excedència voluntària, per un període no superior a un any,
per atendre a un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat que per
raons d’edat, accident, malaltia o discapacitat no es pugui valer pel seu
compte, i no tengui activitat retribuïda.
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és un dels elements que incideixen en la qualitat i la millora de l’ensenyament.
Per aquest motiu es fa necessari un sistema de selecció d’aspirants a cobrir llocs
en règim d’interinitat que simplifiqui i agiliti aquest procediment, compaginant
els principis, establerts a l’article 10 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, amb les peculiaritats del servei públic educatiu que exigeixen una ràpida i urgent cobertura de vacants i substitucions. A
més, aquest procediment selectiu ha de garantir que els aspirants reuneixin la
capacitació específica necessària per a les funcions docents concretes, a les
quals fa referència la disposició addicional setena 2, de la Llei orgànica 2/2006
de 3 de maig, d’Educació.
Fonaments de dret
1. Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (BOE
núm. 89, del 13 d’abril).
2. Llei 3/2007, de 27 de març de la Funció pública de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 49, del 3 d’abril).
3. Reial decret 364/1995, de 10 de març, pel qual s’aprova el Reglament
general d’ingrés del personal al servei de l’Administració general de l’estat i de
provisió de llocs de feina i promoció professional dels funcionaris civils de l’administració general de l’estat.
4. Decret 27/1994, d’11 de març, pel qual s’aprova el reglament d’ingrés
del personal al servei de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOCAIB
núm. 36, de 24 de març).
5. Decret 11/2007, d’11 de juliol (BOIB núm. 104, de 12-07-2007), modificat pel Decret 17/2009, de 9 d’octubre (BOIB núm. 150, de 15-10-2009) estableix que les competències de la Direcció General de Personal Docent són l’ordenació i la gestió del personal docent al servei dels centres educatius; la informàtica de gestió acadèmica i administrativa.
6. Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 15 de desembre de
2009 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal en el director o la directora general de Personal Docent. (BOIB núm. 185
ext., de 21-12-2009).
7. Resolució del director general de Personal Docent de 18 d’abril de 2008
(BOIB núm. 62, del 6-05-2008), modificada per les Resolucions del director
general de Personal Docent de 29 de maig de 2009 i de dia 20 de maig de 2010
per les quals es regulen les bases i els procediments per gestionar les llistes d’interinitats amb la finalitat de cobrir vacants i substitucions en centres públics
d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i
Cultura del Govern de les Illes Balears.
8. Resolució del director general de Personal Docent de dia 23 de desembre de 2009, per la qual es convoca als funcionaris interins i interins substituts
que estan admesos a la llista única amb la funció de Cuina i pastisseria o de
Perruqueria, i que actualment no estan cobrint una vacant d’aquestes funcions,
a la realització d’una prova de capacitació per a demostrar la seva competència
i habilitat per desenvolupar el currículum corresponent amb garanties d’èxit.
Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ
1. Anunciar la convocatòria de concurs públic per formar part de la llista
d’aspirants a cobrir, en règim d’interinitat, vacants i substitucions de totes les
especialitats en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de
la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears durant el curs
2010-2011.
2. Aprovar les bases que regeixen aquesta convocatòria.

Palma, 20 de maig de 2010
El director general de Personal Docent
Miquel Coll Cañellas

—o—
Num. 11892
Resolució del director general de Personal Docent, de dia 21 de
maig de 2010, per la qual es convoca concurs públic per formar
part de la llista d’aspirants a cobrir, en règim d’interinitat, places vacants i substitucions de totes les especialitats en centres
públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la
Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears
per al curs 2010-2011
Fets
La continuïtat en la prestació de la funció docent en els centres educatius

Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es podrà
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós
Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la seva publicació al BOIB, de conformitat amb el que determina l’article 8.2a i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
No obstant això, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació i Cultura en el termini d’un
mes comptador des del dia següent de la 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.

BASES
Primera.- Requisits per poder participar en aquesta convocatòria

