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2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 12598
Resolució del director general de Personal Docent, de dia 27 de
maig de 2010, per la qual es modifica la Resolució del director
general de Personal Docent, de 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’interinitats, 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
1. A l’Annex 1 a l’apartat 2. Titulacions
On diu:
Exclusivament per a les funcions de les especialitats dels professors tècnics de formació professional que ho requereixin, i en el cas d’assolir el requisit de titulació a efectes de docència pel fet de tenir experiència professional
hauran de presentar una fotocòpia compulsada del contracte o contractes de treball corresponents, o una certificació, emesa pel cap de personal de l’empresa
en què hagin prestat serveis, on s’especifiqui la durada i la tasca desenvolupada. En aquest cas s’ha d’adjuntar també el certificat original de vida laboral.
Ha de dir:
Exclusivament per a les funcions de les especialitats dels professors tècnics de formació professional que ho requereixin, i per a les dels mestres de
taller d’arts plàstiques i disseny, en el cas d’assolir el requisit de titulació a efectes de docència pel fet de tenir experiència professional hauran de presentar una
fotocòpia compulsada del contracte o contractes de treball corresponents, o una
certificació, emesa pel cap de personal de l’empresa en què hagin prestat serveis, on s’especifiqui la durada i la tasca desenvolupada. En aquest cas s’ha
d’adjuntar també el certificat original de vida laboral.
2. A l’Annex 4.
On diu:
Convocatòria de 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 per al curs 2009-2010.
Ha de dir:
Convocatòria de 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 per al curs 2010-2011.
Palma, 27 de maig de 2010
El director general de Personal Docent
Miquel Coll Cañellas

03-06-2010

vocades per la Resolució de la consellera d’Interior de 17 de setembre de 2008,
i es varen aprovar les bases.
3. El 12 d’abril de 2010 es va realitzar l’examen de català per als aspirants
que no podien acreditar el requisit de coneixement de la llengua catalana (certificat B).
4. Llevat dels aspirants que aprovaren el procediment selectiu i foren
nomenats funcionaris de carrera, només deu aspirants aprovaren el primer examen de les proves selectives dels quals dos varen aprovar el segon examen. Es
comprova que hi ha empats entre ells i se’ls requereix que aportin acreditació de
mèrits per tal de desfer els empats.
5. L’ordre de prelació dels aspirants en la borsa s’ha determinat de conformitat amb el que estableix el punt 1.3 de l’annex de la Resolució de 9 de març
de 2010.
Fonaments de dret
1. L’article 10.2 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic, estableix que la selecció dels funcionaris interins haurà de realitzar-se mitjançant procediments àgils que respectaran, en tot cas, els principis
d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.
2. L’article 34 del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió
de llocs de feina reservats a funcionaris d’Administració local amb habilitació
de caràcter nacional, estableix que quan no sigui possible la provisió dels llocs
de feina vacants en les corporacions locals reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional pels procediments de nomenament provisional, acumulació o comissió de serveis, les corporacions locals podran proposar, amb respecte als principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, el nomenament com a
funcionària interina d’una persona que estigui en possessió de la titulació exigida per accedir a la subescala i categoria a la qual pertany.
La resolució de nomenament l’efectuarà l’òrgan competent de la comunitat autònoma, i haurà de quedar acreditada a l’expedient la impossibilitat de proveir-lo per un funcionari amb habilitació de caràcter nacional.
3. L’article 5 del Decret 86/2004, de 15 d’octubre, pel qual es regula l’exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments per proveir
llocs de treball dels ens locals de les Illes Balears reservats a funcionaris amb
habilitació de caràcter nacional, estableix que el requisit de coneixement de la
llengua catalana corresponent al nivell del certificat de coneixements elementals
de català, orals i escrits (certificat B) s’exigeix en la resta de formes de provisió
que preveu el Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, i s’haurà d’acreditar mitjançant la possessió del certificat de nivell B expedit per l’òrgan competent en
matèria de política lingüística del Govern de les Illes Balears o de l’Escola
Balear d’Administració Pública. Si no fos possible acreditar-ho de la forma
assenyalada, l’entitat local haurà de realitzar una prova específica en la qual
haurà de comptar amb l’assessorament d’un tècnic designat per l’Escola Balear
d’Administració Pública.
4. La base 14 de les bases de la convocatòria de les proves selectives per
a l’accés a la subescala de Intervenció-Tresorera, de l’escala de funcionaris amb
habilitació de caràcter estatal, aprovades per la Resolució de la consellera
d’Interior de 17 de setembre de 2008, estableix que es constituirà una borsa de
funcionaris interins en la qual s’integraran els aspirants que hagin superat
almenys el primer exercici obligatori de la convocatòria pública de selecció.
Per tot això, dict la següent
Resolució

—o—
CONSELLERIA D'INNOVACIÓ, INTERIOR I
JUSTÍCIA
Num. 12351
Resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia de 21
de maig de 2010 per la qual es constitueix una borsa de personal
funcionari interí de l’escala de funcionaris amb habilitació de
caràcter estatal, subescala de Intervenció-Tresoreria, corresponent a les proves selectives convocades per la Resolució de la
consellera d’Interior de 17 de setembre de 2008.
Fets
1. Mitjançant la Resolució de la consellera d’Interior de 17 de setembre de
2008 (BOIB núm. 135 de 25 de setembre) es varen convocar proves selectives
per a l’accés a la subescala de Intervenció-Tresoreria de l’escala de funcionaris
amb habilitació de caràcter estatal.
2. Mitjançant la Resolució de la consellera d’Innovació, Interior i Justícia
de 9 de març de 2010 es va aprovar la constitució d’una borsa de personal funcionari interí de l’escala de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal,
subescala de Intervenció-Tresoreria, corresponent a les proves selectives con-

1. Constituir una borsa de personal funcionari interí de la subescala de
Intervenció-Tresoreria de l’escala de funcionaris amb habilitació de caràcter
estatal, integrada pels aspirants que han aprovat almenys el primer exercici obligatori de la convocatòria pública de selecció, (Annex de la Resolució).
2. Determinar que l’ordre de prelació en la borsa ve determinat per la
suma total de les puntuacions obtingudes en cada un dels exercicis eliminatoris.
En cas d’empat, l’ordre s’establirà d’acord amb els criteris fixats en la norma
1.3 de l’annex de la Resolució de 9 de març de 2010.
3. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i en la pàgina web http://cedomu.caib.es.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Innovació,
Interior i Justícia, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haverse publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb l’article 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003,
de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma

