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Atès que, per Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 25 de febrer de
2005 (BOIB de 12 de març), el centre Mater Misericordiae està autoritzat amb
la configuració següent: 3 unitats d’educació infantil especial, una d’elles ubicada al col·legi San Francisco de Asís; 18 unitats d’educació bàsica especial i 4
unitats de transició a la vida adulta.
Atès que, amb data 18 d’agost de 2002, sol·liciten el trasllat d’una aula
d’educació bàsica obligatòria, que s’ubicaria al centre privat Pedro Poveda.
Atès que, es presenta el Conveni de col·laboració signat pels representants
dels dos centres.
Atès que, les direccions generals d’Ordenació i Innovació, amb data 20 de
desembre de 2002, i d’Administració i Inspecció Educativa, amb data 27 de
novembre de 2002, informaren favorablement la sol·licitud presentada.
Atès que, el Servei de Projectes, Obres i Supervisió, en el seu informe de
data 14 de març de 2005, indica que els espais proposats compleixen amb el
Reial decret 1537/2003, de 5 de desembre (BOE del 10), pel qual s’estableixen
els requisits mínims dels centres que imparteixin ensenyaments escolars de
règim general, i amb la Resolució d’11 de setembre de 2000 de la Direcció
General d’Ordenació i Innovació, per la qual es regula provisionalment les condicions mínimes de les aules d’educació especial ubicades a centres ordinaris.
Atès que, amb data 21 de juny de 2005, el Servei de Projectes, Obres i
Supervisió, informa favorablement la visita al centre Pedro Poveda.
Per tot això, en ús de les atribucions que tenc conferides, i a proposta de
la Direcció General de Planificació i Centres Educatius,
RESOLC
Article 1
Autoritzar amb efectes de l’inici dels curs escolar 2005-2006, el trasllat
d’una unitat d’educació bàsica obligatòria del centre privat d’educació especial
Mater Misericordiae de Palma, que s’ubicarà com aula externa en el centre privat d’educació infantil, primària i secundària obligatòria Pedro Poveda, de
Palma, amb el codi de centre 07003341.
Com a conseqüència d’això, la nova configuració del centre Mater
Misericordiae és la següent:
Codi de centre: 07003973
Denominació genèrica: centre d’educació especial
Denominació específica: Mater Misericordiae
Titular: Franciscanas Hijas de la Misericordia
Domicili: c/ de Francesc Julià, núm. 54
Localitat: Palma
Municipi: Palma
Ensenyaments autoritzats:
A) educació infantil:
2 unitats al centre Mater Misericordiae
1 unitat al centre San Francisco de Asís (Palma)
B) educació bàsica obligatòria: 18 unitats
17 unitats al centre Mater Misericordiae
1 unitat al centre Pedro Poveda
C) 4 unitats de transició a la vida adulta.
Article 2
La configuració dels ensenyaments autoritzats del centre, pel que fa a les
unitats autoritzades a altres centres, tendrà plena validesa i eficàcia mentre continuï vigent el conveni que té subscrit el centre Mater Misericordiae amb el centre Pedro Poveda. Per això, cada curs escolar el centre Mater Misericordiae ha
de notificar a la Conselleria d’Educació i Cultura la pròrroga dels convenis o, si
n’és el cas, l’acabament.
Article 3
L’esmentat centre queda obligat al compliment de la legislació vigent i a
sol·licitar l’oportuna revisió quan s’hagi de modificar qualsevol de les dades que
assenyala aquesta Resolució.
Article 4
Les instal·lacions han de complir la norma bàsica de l’edificació de protecció contra incendis en els edificis. Tot això sense perjudici que s’hagin de
complir altres requisits establerts per la normativa municipal o autonòmica
corresponent.
Disposició final primera
Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, segons el que preveu l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, o recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors des del dia
següent al de la notificació, d’acord amb allò que disposa l’article 46.1 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrati-
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va.
Disposició final segona
Aquesta Resolució entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
El conseller
Francesc Fiol i Amengual
Palma, 22 de juliol de 2005.

—o—
Num. 14012
Resolució del conseller d’Educació i Cultura, de dia 1 d’agost de
2005, per la qual s’adjudiquen places de nous inspectors accidentals d’Educació convocades per la Resolució de 6 de juny de
2005.
Per la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de dia 6 de juny de
2005 (BOIB núm. 88 de 09-06-2005) es convocà concurs de mèrits per al proveïment accidental de llocs de treball de la Inspecció educativa.
Una vegada que la Comissió de selecció ha valorat els mèrits dels concursants i s’ha publicat la relació de concursants ordenada per puntuació, resoltes les reclamacions presentades, d’acord amb el punt 8è de la convocatòria i a
proposta del director general de Personal Docent,
RESOLC
Primer
Nomenar inspectors accidentals als funcionaris docents que es relacionen
a l’Annex 1.
Segon
La direcció general de Personal Docent nomenarà els esmentats funcionaris en comissió de serveis a les places corresponents de la Inspecció Educativa
des de dia 1 de setembre de 2005 fins a 31 d’agost de 2006. Aquesta comissió
de serveis serà prorrogable, previ informe del Cap de Departament d’Inspecció
Educativa, sempre que es mantenguin les circumstàncies i necessitats que motivaren el nomenament.
Tercer
D’acord amb el punt desè de la convocatòria, si amb posterioritat a aquesta convocatòria, és necessari cobrir llocs de treball reservats a la Inspecció educativa, el director general d’Administració i d’Inspecció Educativa podrà proposar, sense més tràmit, el nomenament com a inspectors accidentals dels funcionaris que s’han presentat a aquest concurs i no han obtingut plaça, i sempre
seguint l’ordre de prelació establert a la resolució definitiva dels mèrits obtinguts segons l’apartat vuitè, que es publica a l’Annex 2. S’entendrà que els aspirants que no accepten les places que se’ls ofereixen renuncien al dret d’ocuparne qualsevol altra amb posterioritat.
Quart
Contra aquesta Ordre, 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, de conformitat amb el
que preveu l’article 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 al de la seva publicació, 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, en la
seva redacció fixada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Palma, 1 d’agost de 2005
El conseller d’Educació i Cultura,
Francesc Fiol i Amengual
ANNEX 1
CONCURSANTS
Mª del Carme Martorell Gelabert
Elisa Martorell Cebollada

LLOCS DE TREBALL-SEU
número 1-Palma
número 2-Palma
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Mateu Cerdà Martín
Catalina Mas Homar

Num. 115

número 3-Eivissa
número 4-Menorca
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cobrir places vacants o substitucions en règim d’interinitat en els cos d’escoles
oficials d’idiomes i en el cos d’arts plàstiques i disseny de centres públics d’ensenyament no universitari de les Illes Balears.

ANNEX 2
CONCURSANTS

PUNTUACIÓ GLOBAL

Martorell Gelabert; Mª del Carme
Martorell Cebollada, Elisa
Lladó Ballester, Joana
Cerdà Martín, Mateu
Pérez Hernández, Juan Vicente
Moner Mora, Catalina
Mas Adrover, Joan
Segura Aguilar, Lluí M.
Sancho Castañer, Joan Antoni
Mas Homar, Catalina
Bonnin Roca, Josep Lluís
Lorenzo Rodríguez, Teresa
Gomila Benejam, Josep
Tomas Humbert, Mateu
Antich Tovar, Margarita
Oliver Bauzá, Rafael
Ramon Prats, Catalina
Darder Negre, Sebastià
Gomila Homar, José
Riutort Sbert, Catalina
Ladaria Bañares, Mª Dolores
Pons Olives, Francisco

17,7600
17,7400
17,7200
15,4750
15,1400
14,9640
14,9600
14,3400
13,9800
13,8200
13,4200
12,8800
12,6430
12,6300
12,0000
11,8200
10,4700
9,9800
9,8280
9,2912
9,2800
7,8706
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Num. 14013
Resolució del director general de Personal Docent de 29 de juliol
de 2005, de regulació de l’estabilitat de les llistes d’aspirants a
cobrir places vacants o substitucions en règim d’interinitat en
els cos d’escoles oficials d’idiomes i en el cos d’arts plàstiques i
disseny de centres públics d’ensenyament no universitari de les
Illes Balears.
Atès el que disposa l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Esports, de
27 d’abril de 1999, (BOCAIB del 6 de maig) per la qual es delega en el director general de Personal Docent la regulació de tots els processos necessaris per
a l’inici del curs escolar;
Atès el que disposen les resolucions del conseller d’Educació, Cultura i
Esports de 20 de maig de 1998, (BOCAIB del 28, amb correcció d’errors al
BOCAIB del 6 de juny), i del director general de Personal Docent de 7 de maig
de 1999 (BOCAIB del 15), de 23 de maig de 2000 (BOIB de l’1 de juny, amb
modificació de determinats aspectes en el BOIB del 29 de juny), de 8 de juny
de 2001 (BOIB del 16), de 7 de juny de 2002 (BOIB del 15) i de 4 de juny de
2004 (BOIB del 12 de juny) de convocatòria de concursos públics per formar
part de la llista per cobrir places vacants o substitucions en règim d’interinitat
en centres docents públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la
Conselleria d’Educació i Cultura;
Atès el que disposa el Decret 115/2001, de 14 de setembre (BOIB del 22)
pel qual es regula l’exigència de coneixement de les llengües oficials al personal docent;
Atès que en determinades especialitats dels cossos de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors
d’escoles oficials d’idiomes, de professors i mestres de taller d’arts plàstiques i
disseny i de professors de música i arts escèniques, s’han exhaurit les llistes
d’aspirants aprovades per Resolució del director general de Personal Docent de
4 de juny de 2004 (BOIB núm. 82 de 12.06.2004);
Atès que amb la Resolució de la Direcció General de Personal Docent de
17 de maig de 2004, s’aprova el barem de mèrits que s’aplicarà en les properes
convocatòries per cobrir places de professorat interí dependent de la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.
Oïdes les organitzacions sindicals presents a la Mesa Sectorial
d’Educació;
RESOLC:
1.- Obrir un procés de regulació de l’estabilitat de les llistes d’aspirants a

2.- Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació al BOIB d’aquesta Resolució, de conformitat amb el que determina l’article 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 al de la publicació al BOIB d’aquesta
Resolució, 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, en la redacció fixada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener.
Palma, 29 de juliol de 2005
El director general de Personal Docent,
Cristòfol Vidal Vidal

1.- Normes generals.
1.1.- Aquesta normativa serà vigent en els processos d’interinitats prevists
per al desenvolupament dels cursos 2005/06, 2006/07 i 2007/08.
1.2.- Atès que l’estabilitat de les plantilles docents en el sistema educatiu
és un dels elements determinants de la seva qualitat, aquesta convocatòria reconeix la continuïtat de la contractació, al llarg dels cursos 2006-07 i 2007-08, del
professorat interí que ocuparà una plaça definida com a vacant en la convocatòria de 2005 en els cossos d’escoles oficials d’idiomes i d’arts plàstiques i disseny.
1.3.- A tal efecte, la Conselleria d’Educació i Cultura publicarà abans del
16 agost una llista on s’indicaran les places vacants dels cossos esmentats en
centres públics d’ensenyament no universitaris de les Illes Balears per al curs
2005-06.
1.4.- Serà requisit per participar en aquest procés que els aspirants formin
part de les respectives llistes úniques vigents a la Conselleria d’Educació i
Cultura en el moment de l’adjudicació del 2005.
1.5.- El fet de participar en aquest procés comporta el compromís dels
aspirants d’acceptar, en els termes que s’hi estableixen, qualsevol vacant o substitució en centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i
Cultura de les Illes Balears.
1.6.- Els aspirants que hagin acceptat una vacant o substitució estan obligats a incorporar-se a la destinació adjudicada en el termini d’un dia si la plaça
és a l’illa de residència, i de dos dies en els altres supòsits.
1.7.- El fet de no incorporar-se, en el termini esmentat al lloc de treball
adjudicat o la renúncia al nomenament ofert per la Direcció General de Personal
Docent implicarà la baixa en el cos d’interinitat per la qual s’ha convocat.
Aquests mateixos efectes tindrà la renúncia voluntària presentada per les persones interessades.
2.- Renúncies justificades.
Els aspirants podran renunciar al lloc de treball que els ofereix
l’Administració, no seran exclosos de la llista i conservaran la puntuació, encara que en cap cas no se’ls comptaran els serveis docents que no hagin prestat a
l’Administració educativa de les Illes Balears, sempre que al·leguin documentalment alguna de les circumstàncies següents:
2.1.- Motius de renúncia justificada.
2.1.1.- Guarda de fill menor de tres anys.
El professorat interí, tant si ocupa plaça vacant com de substitució, podrà
gaudir com a màxim de tres cursos sencers per cura de fill menor de tres anys
sense ser exclòs de les llistes i conservarà la puntuació. La incorporació a les
llistes es podrà fer per trimestres escolars mitjançant una sol·licitud amb 15 dies
d’anticipació durant el primer curs objecte d’aquesta renúncia i per cursos sen-

