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FERNANDEZ SANCHEZ, JOSEFINA
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GAP MALLORCA
HOSPITAL SON DURETA
E.A.P. DE PONT D’INCA
E.A.P. SON RUTLAN
HOSPITAL CAN MISSES
HOSPITAL SON DURETA
HOSPITAL SON DURETA
E.A.P. DE FERRERIES
E.A.P. DEL CAMI (SANTA MARIA DEL CAMI )
E.A.P. ARQUITECTE BENNÀSSAR
E.A.P. DALT DE SANT JOAN
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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 14619
Resolució del director general de Personal Docent de 21 de juny de 2010, per la qual es dicten instruccions sobre el procés d’adjudicació de destinació provisional per als funcionaris de carrera sense destinació definitiva en centres públics no universitaris dependents de la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears per al curs 2010-2011
D’acord amb la normativa vigent:
La Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
La Llei 3/2007, de 27 de març, de funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
El Reial decret 2112/1998, de 2 d’octubre (BOE núm. 239, de 6 d’octubre de 1998) adreçat a dictar instruccions relatives als desplaçaments forçosos del personal funcionari dels cossos de mestres i professorat dels cossos d’ensenyament secundari.
La Resolució del conseller d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, de dia 26 de gener de 2010, per la qual s’aproven les plantilles i es publiquen juntament amb la relació de llocs de feina vacants 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
mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i de professors d’escoles oficials d’idiomes (BOIB núm. 20, de 6 de febrer).
Modificada per la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 12 de febrer (BOIB núm. 29, de 20 de febrer).
La Resolució del conseller d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears, de dia 26 de gener de 2010, per la qual s’aproven les plantilles i es publica
la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres corresponents als centres públics d’educació infantil i de primària, d’educació especial, d’educació d’adults,
dels dos primers cursos d’educació secundària obligatòria i dels equips d’atenció primerenca (BOIB núm. 22, de 9 de febrer).
La 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 (BOIB núm. 45, de 18 de març).
La Resolució del director general de Personal Docent, per la qual es resolen, amb caràcter definitiu, les comissions de serveis per al curs 2010-2011.
La Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 6 d’abril de 2010 (BOIB núm. 53, de 15 d’abril de 2010), per la qual es resol, amb caràcter definitiu,
el concurs de trasllats i els processos previs dels funcionaris docents del cos de mestres i se’n publiquen les destinacions definitives adjudicades.
La Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 6 d’abril de 2010 (BOIB núm. 53, de 15 d’abril de 2010), per la qual es resol, amb caràcter definitiu,
el concurs de trasllats dels funcionaris docents dels cossos de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors
d’escoles oficials d’idiomes, professors de música i arts escèniques, professors i mestres de taller d’arts plàstiques i disseny.
La 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 de desembre)
El Pla per l’estabilitat del personal docent i la millora del sistema educatiu de dia 4 de febrer de 2008.
Per tot això, i amb la finalitat d’adjudicar la destinació provisional per al curs acadèmic 2010-2011 als funcionaris de carrera sense destinació definitiva dels
cossos esmentats, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer. Convocar el procés, d’acord amb les especificacions que es citen en aquesta Resolució, per a la provisió de la necessitat de personal docent per al
curs 2010-2011, entre el professorat sense destinació definitiva a la comunitat de les Illes Balears.
Segon. Establir l’obligació de fer la sol·licitud de selecció de places per als col·lectius següents:
2.1. Funcionaris de carrera sense destinació definitiva.
2.1.1 El professorat desplaçat per manca d’horari.
2.1.2 El professorat que va ésser suprimit en el procés d’adscripció regulat per Ordre d’1 d’octubre de 1998.
2.1.3 El professorat en situació d’expectativa de destinació dels diferents cossos, que s’ordenaran per any d’oposició, i dintre de cada concurs-oposició, per
la puntuació global obtinguda al Concurs General de Trasllats.
2.1.4 El professorat que hagi de reingressar a llocs de la Comunitat Autònoma.
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Tercer. Condicions de participació i places.
3.1 Les places que s’adjudiquin correspondran a llocs de feina prevists a
la quota per al curs 2010-2011, en els centres públics dependents de la
Conselleria d’Educació i Cultura.
3.2 Per a l’adjudicació de les destinacions a què es refereix aquesta
Resolució es tendran en compte les places que constin de forma fefaent com a
tals en el moment de procedir a l’assignació de destinacions.
3.3 Els participants poden sol·licitar tantes places com vulguin. La
Direcció General de Personal Docent adjudicarà d’ofici la destinació provisional a aquells que no presentin sol·licitud o que no consignin un nombre suficient
de peticions.
3.4 Els funcionaris en expectativa de destinació que varen aprovar l’oposició a la convocatòria del 2007 o anteriors, poden triar places de les especialitats que tenguin habilitades.
3.5 Els funcionaris en expectativa de destinació que varen aprovar l’oposició els anys 2008 i 2009, només poden triar places de la seva especialitat i a la
illa per la qual van aprovar. Així mateix els funcionaris en expectativa de destinació que aprovaren per l’especialitat de primària, podran accedir a les places
d’atenció a la diversitat dels centres de primària, i els funcionaris en expectativa del cos de secundària que per l’especialitat que aprovaren els dóna la possibilitat d’accedir a places d’àmbit del departament d’orientació també podran
sol·licitar-les.
Quart. Ordre d’adjudicació de totes les destinacions provisionals per al
curs 2010-2011.
El professorat desplaçat per manca d’horari.
El professorat que va ésser suprimit en el procés d’adscripció regulat per Ordre d’1 d’octubre de 1998.
El professorat en situació d’expectativa de destinació dels diferents
cossos, que s’ordenaran per any d’oposició, i dintre de cada concurs-oposició,
per la puntuació global obtinguda al Concurs General de Trasllats.
El professorat que hagi de reingressar a llocs de la Comunitat
Autònoma.
El professorat que ha sol·licitat comissió de servei i se li ha concedit
amb la condició de què una de les places que sol·licita estigui vacant.
Els opositors que superin el procediment selectiu d’accés al cos de
professors d’ensenyament secundari i al cos de mestres, convocat per Resolució
de 10 de març de 2010.
Interins amb plaça d’estabilitat no desplaçats
Interins amb plaça d’estabilitat desplaçats
La resta d’interins segons l’ordre de la llista única
Cinquè. Terminis i sol·licituds
El professorat que participi en els procediments que regula aquesta
Resolució haurà de formalitzar la seva sol·licitud i petició de places per internet,
mitjançant el procediment habilitat a aquest efecte (seguir itinerari: Adjudicació
de destinacions provisionals: tràmit de selecció de places) que es publicarà a la
pàgina Web http://dgpdocen.caib.es.
Per realitzar la sol·licitud s’haurà d’accedir mitjançant usuari i contrasenya, DNI electrònic o firma electrònica.
Una vegada s’accedeixi al programa, s’hi trobaran les instruccions per
emplenar els diferents camps de la sol·licitud.
La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant
l’Administració en el moment en què sigui tramesa per via telemàtica, després
de clicar sobre el botó ‘Envia la sol·licitud’. L’interessat podrà disposar d’una
còpia impresa de la sol·licitud definitiva, la qual inclourà un número de control,
amb les dades relatives a la seva selecció de places. En cap cas es considerarà
vàlida una sol·licitud a la qual hi figuri com a marca d’aigua la frase ‘SENSE
VALIDESA’
El termini de petició de places per a tots els col·lectius serà del 7 al 9 de
juliol.
Qualsevol dada omesa o consignada erròniament i que afecti l’adjudicació de la plaça, no podrà ésser invocada per a reclamacions.
Sisè. Publicitat
Les llistes d’adjudicació, tan la provisional com la definitiva, es publicaran mitjançant Resolució del director general de Personal Docent a la pàgina
web http://dgpdocen.caib.es.
Setè. Reclamacions i recursos
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Hi haurà un termini de tres dies hàbils comptats a partir del dia següent de
la seva publicació per presentar reclamacions contra la Resolució per la qual s’aprova la llista provisional d’adjudicació. Les reclamacions es presentaran a la
Direcció General de Personal Docent o a les Delegacions Territorials de
Menorca i Eivissa o a qualsevol dels llocs prevists a l’article 30.4 de la Llei
30/1992.
Amb la publicació de la Resolució per la qual s’aprova la llista d’adjudicació definitiva es consideraran efectuades les notificacions als interessats i
s’entendran resoltes, a tots els efectes, les reclamacions que eventualment s’hagin presentat contra la Resolució provisional d’adjudicacions.
Vuitè. Política de privacitat
D’acord amb el que es disposa en l’article 5 la Llei orgànica 15/1999 de
protecció de dades i l’article 12 del Reial decret 1720/2007 els funcionaris de
carrera que participin en aquest procés per l’obtenció d’una plaça provisional
per al curs 2009-2010 han de consentir expressament que les dades facilitades
al llarg del procés d’adjudicació de destinació provisional per al professorat en
centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i
Cultura del Govern de les Illes Balears regulat per aquesta Resolució, siguin
recollits i tractats en un fitxer de titularitat de la Conselleria d’Educació i
Cultura, amb domicili al Carrer Alfons el Magnànim, 29 C.P.07004, Palma.
La finalitat d’aquest tractament és gestionar el procés d’adjudicació provisional de places pel curs 2010-2011.
Els funcionaris, en qualsevol moment, podran exercir els drets reconeguts
en la Llei susdita, i en particular, els d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
Per tal efecte, aquests, presentaran un escrit a la Direcció General de
Personal Docent:
a) per correu ordinari.
b) per correu electrònic a les direccions secundaria@dgpdocen.caib.es
o primaria@dgpdocen.caib.es des del correu que proporciona la Conselleria
d’Educació i Cultura.
c) presentant una sol·licitud en qualsevol dels registres de la
Conselleria d’Educació i Cultura, a les delegacions territorials d’Educació de
Menorca o d’Eivissa i Formentera, o bé a qualsevol dels llocs que determina
l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (BOE núm. 285, de 27-111992), de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm.
12, de 14-1-1999).
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 director general de Personal Docent en el termini
d’un mes comptador des del dia següent al de la publicació d’aquesta Resolució
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, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Palma, 21 de juny de 2010
El director general de Personal Docent
Miquel Coll Cañellas
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3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 14482
Resolució de la Conselleria de Presidència del dia 5 de juny de
2010 per la qual s’ordena la publicació del cessament del personal eventual de la Conselleria d’Agricultura i Pesca
El Decret 19/2010, de 4 de juny, del president de les Illes Balears, disposa el cessament de la senyora Mercè Amer Riera com a consellera d’Agricultura
i Pesca.
L’article 20 de la Llei 3/2007 de 27 de març, de la funció pública de la

