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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 23589
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’11 de desembre de
2008 per la qual es convoca concurs de trasllats d’àmbit estatal
per a la provisió de places vacants als cossos d’inspectors al servei de l’administració educativa i inspectors d’educació
Es convoca concurs de trasllats per als funcionaris del cos d’inspectors
d’educació i del cos d’inspectors al servei de l’Administració educativa d’acord
amb les següents disposicions:
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, de l’educació (LOE), en la seva
disposició addicional sisena, punt 1, determina que és base del règim estatutari
dels funcionaris públics docents la provisió de places mitjançant concurs de
trasllats d’àmbit estatal.
En el punt 3. de la susdita disposició, s’estableix l’obligació per a les
administracions educatives de convocar periòdicament concursos de trasllats
d’àmbit estatal, a efectes de procedir a la provisió de les places vacants que
determinin als centres docents d’ensenyament dependents d’aquestes administracions, així com per a garantir la possible concurrència dels funcionaris del seu
àmbit de gestió a places d’altres administracions educatives i, si escau, l’adjudicació de les places que resultin del propi concurs. En aquest concurs poden
participar tots els funcionaris públics docents, dependents de qualsevol administració educativa o per la qual hagin ingressat, sempre que reuneixin els requisits generals i els específics que, d’acord amb les respectives plantilles s’estableixen.
Per altra banda en la disposició transitòria tercera de la mateixa norma es
determina que, fins que no siguin desenvolupades les normes relatives als cossos dels funcionaris docents creats per aquesta Llei, la mobilitat dels funcionaris d’aquests cossos mitjançant concursos de trasllats s’ajustarà a la normativa
vigent en la data d’entrada en vigor de la referida Llei. De la mateixa manera,
en la disposició transitòria onzena es determina que, en les matèries que, segons
aquesta Llei han de ser regulades per ulteriors disposicions reglamentàries, i
fins que aquestes no siguin dictades, hi són d’aplicació, en cada cas, les normes
d’aquest rang fins ara vigents.
Atès que no s’han dictat, en el desenvolupament de la citada Llei, ulteriors
disposicions reglamentàries en matèria de provisió de places relatives als cossos de funcionaris docents als quals es refereix aquesta Llei, resulta d’aplicació
el Reial decret 2112/1998, de 2 d’octubre, que regula els concursos de trasllats
d’àmbit nacional per a la provisió de places corresponents als cossos docents
modificada pel Reial decret 1964/2008, de 28 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 2112/1998, de 2 d’octubre, pel qual es regulen els concursos
de trasllats d’àmbit nacional per a la provisió de places corresponents als cossos
docents.
El susdit Reial decret estableix en el seu article 1 l’obligació per a les
administracions educatives competents de convocar cada dos anys concursos
d’àmbit nacional. Ja que el darrer concurs de trasllats d’àmbit estatal va ser
durant el curs 2006/07, és procedent realitzar de nou en el present curs la convocatòria del concurs de trasllats d’àmbit estatal conforme a la regulació establerta a la citada norma.
De conformitat, també amb l’Ordre ESD/3473/2008, d’1 de desembre ,
per la qual s’estableixen normes procedimentals aplicables als concursos de
trasllats d’àmbit estatal, que s’han de convocar durant el curs 2008/2009, per a
funcionaris dels cossos docents als quals fa referència la Llei orgànica 2/2006,
de 3 de maig, d’educació, a proposta de la Direcció General de Personal Docent
dict la següent
RESOLUCIÓ
1. Convocar concurs de trasllats d’àmbit estatal per a la provisió de places
vacants entre funcionaris dels cossos d’inspectors al servei de l’Administració
educativa i inspectors d’educació.
2. Informar que aquesta convocatòria es regirà per les bases que s’adjunten en aquesta Resolució.
3. Destacar que en aquest concurs no apareix una convocatòria específica
per exercir el dret a la mobilitat per raó de violència de gènere, ja que a conseqüència de la nova regulació normativa aquest dret es pot exercir de manera
immediata als fets causants.
4. Donar facultat al director general de Personal Docent perquè desenvo-
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lupi, interpreti, executi i prengui les mesures necessàries per dur a terme el que
s’estableix en aquesta Resolució.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant del
Jutjat del Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors a partir de la publicació al BOIB d’aquesta Resolució, de conformitat
amb el que disposen els articles 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, les persones interessades poden interposar recurs potestatiu de reposició davant de la consellera d’Educació i Cultura en el termini
d’un mes comptador a partir del dia següent al de la seva 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.
Palma, 11 de desembre de 2008
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón
BASES
PRIMERA. Normativa: Aquest concurs de trasllats es regirà per la normativa següent:
- Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, de l’educació (LOE) (BOE núm.
106, de 4 d’abril);
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat públic (BOE
núm. 89, de 13 d’abril);
Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la funció pública, (BOE núm. 185, de 3 d’agost), modificada per la Llei 23/1988, de 28 de
juliol (BOE núm.181, de 29 de juliol);
Llei 3/1986, de 19 d’abril, de normalització lingüística de les IlIes Balears
(BOCAIB de 20 de maig i BOE de 16 de juliol);
Llei 22/1993, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de reforma del règim
jurídic de la funció pública i de la protecció per raó de desocupació (BOE núm.
313, de 31 de desembre);
Llei 42/1994, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i
d’ordre social (BOE núm. 313, de 31 de desembre);
Llei 4/1995, de 23 de març, de regulació del permís parental i per maternitat (BOE núm. 71, de 24 de març), i també el Decret 315/1964, de 7 de febrer,
modificat per la Llei 4/1990, de 29 de juny, de pressuposts generals de l’Estat
(BOE núm. 156, de 30 de juny);
Llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliació de la vida
familiar i laboral de les persones treballadores (BOE núm. 266, de 6 de novembre);
Reial decret 1964/2008, de 28 de novembre, pel qual es modifica el Reial
decret 2112/1998, de 2 d’octubre, pel qual es regulen els concursos de trasllats
d’àmbit nacional per a la provisió de places corresponents als cossos docents.
Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el reglament
d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats als cossos docents que
imparteixen ensenyaments escolars del sistema educatiu i en el cos d’inspectors
d’educació de funcionaris docents (BOE núm. 53, de 02-03-2007);
Reial decret 1027/1993, de 25 de juny, regulador de l’acció educativa a
l’exterior (BOE núm. 187, de 6 d’agost);
Reial decret 2193/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes bàsiques per a l’accés i la provisió de llocs de feina del cos d’inspectors d’educació i la integració dels actuals inspectors (BOE núm. 312, de 30 de desembre), modificat pel Reial decret 1573/1996, de 28 de juny (BOE núm. 157, de
29 de juny);
Reial decret 2112/1998, de 2 d’octubre, regulador dels concursos de trasllats d’àmbit nacional per a la provisió de places corresponents a cossos docents
(BOE núm. 239, de 6 d’octubre);
Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l’exigència de
coneixement de les llengües oficials al personal docent (BOIB núm. 114, de 2909-2001);
Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports, de 25 de març de
1996, per la qual s’estableix el pla de reciclatge i de formació lingüística i cultural i es determinen les titulacions que s’han de posseir per impartir classes en
llengua catalana a les Islas Baleares (BOCAIB núm. 43, de 6 d’abril);
Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 17 de febrer de 2000, per la
qual es determinen les titulacions necessàries per a l’ensenyament en llengua
catalana als centres docents de les Illes Balears i es determinen les equivalències i revalidacions en matèria de reciclatge de la llengua catalana per al professorat no universitari (BOIB núm. 23, de 22 de febrer);
SEGONA. Places convocades i publicació
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Es convoquen les places d’aquests cossos que figuraran com a vacants
definitives, les quals es publicaran anteriorment a la resolució provisional d’aquest concurs de trasllats.
Entre aquestes vacants s’inclouen, a més d’aquelles que es puguin produir
fins al 31 de desembre de 2008, aquelles que resultin d’aquesta Resolució, i
també aquelles que s’originin en l’àmbit de gestió d’aquesta Conselleria com a
conseqüència de la Resolució dels concursos convocats per les altres administracions educatives.
TERCERA. Participació voluntària
Poden participar amb caràcter voluntari en aquest concurs:
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En cas de no haver-los adjudicat cap destinació definitiva romandran en
situació de destinació provisional en aquesta Comunitat.
B. Els funcionaris que es trobin en la situació d’excedència forçosa o suspensió de funcions amb pèrdua de la seva plaça de destinació que, complerta la
sanció, no hagin obtingut un reingrés provisional i aquells que hagin estat declarats en aquesta situació des d’una plaça dependent en l’actualitat d’aquesta
Conselleria.
Els funcionaris inclosos en el paràgraf anterior, en el supòsit de no participar en el present concurs o, si participen i no sol·liciten suficient nombre de
places dependents d’aquesta Conselleria, i no obten destinació definitiva, quedaran en la situació d’excedència voluntària, prevista a l’apartat 3. de l’article
89 de la Llei 7/2007, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

1. Funcionaris que depenen de la Conselleria d’Educació i Cultura de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

C. Els funcionaris que hagin perdut la seva destinació definitiva en compliment de sentència, resolució de recurs o per haver-los suprimit expressament
la plaça que exercien amb caràcter definitiu.

Poden participar voluntàriament a les places ofertades en aquesta convocatòria, mitjançant una instància adreçada a la Direcció General de Personal
Docent d’aquesta Conselleria, els funcionaris que es trobin en alguna de les
situacions que s’indiquen a qualsevol de les dependències a les quals es fa
al·lusió a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, modificada per la Llei 4/1999, de 13
de gener, els funcionaris que s’indiquen a continuació:

En el supòsit que havent de participar no concursin, seran destinats d’ofici dins d’aquesta Comunitat Autònoma amb caràcter provisional. Aquells que
hagin complit amb l’obligació de concursar, i no hagin obtengut destinació,
seran adscrits provisionalment a l’illa en la qual prestaven serveis en el moment
de produir-se la causa que va originar la pèrdua d’aquesta.

A.- Els funcionaris de carrera en situació de servei actiu amb destinació
definitiva a places de la Inspecció educativa dependents d’aquesta Conselleria,
de conformitat amb la disposició addicional quinzena de la Llei 30/1984, de 2
d’agost, si en acabar aquest curs escolar, han transcorregut, almenys, dos anys
des de la presa de possessió de la darrera destinació definitiva.
B. Els funcionaris que es trobin en situació de serveis especials declarada
des de places d’Inspecció educativa actualment dependents d’aquesta
Conselleria, si en acabar aquest curs escolar, han transcorregut, almenys, dos
anys des de la presa de possessió de la darrera destinació definitiva.
C. Els funcionaris que es trobin en situació d’excedència voluntària declarada des de places d’Inspecció educativa actualment dependents d’aquesta
Conselleria.
Si es tracta dels supòsits d’excedència voluntària per interès particular o
per agrupació familiar, assenyalats als apartats a) i b) de l’article 89.1 de la Llei
7/2007 , de 12 d’abril, només hi poden participar si en acabar aquest curs escolar han transcorregut dos anys d’ençà que varen passar a aquesta situació.

D. Els funcionaris que, amb pèrdua de la plaça que exercien amb caràcter
definitiu, van passar a prestar serveis a altres llocs de l’Administració mantenint
la seva situació de servei activa al seu Cos, sempre que hagin cessat i obtengut
una destinació provisional a places dependents en l’actualitat de la Conselleria
d’Educació i Cultura.
Als inspectors inclosos en aquest apartat que no concursin o que fent-ho
no sol·licitin suficient nombre de places vacants se’ls adjudicarà lliurement destinació definitiva a places ubicades en aquesta Comunitat Autònoma.
En el cas de no obtenir destinació definitiva, quedaran en situació de destinació provisional a l’illa a la qual hagin prestat serveis durant el curs
2008/2009.
2. Funcionaris dependents d’altres Administracions educatives.
Els funcionaris dependents d’altres Administracions educatives no estan
obligats a participar amb caràcter forçós, ho poden fer voluntàriament, de conformitat amb el que disposa la base tercera.
CINQUENA. Dret Preferent

D. Els funcionaris que es trobin en situació de suspensió declarada des de
places d’Inspecció educativa actualment dependents d’aquesta Conselleria, si en
finalitzar aquest curs escolar ha transcorregut el temps de durada de la sanció
disciplinària de suspensió.
Als efectes prevists, s’entendrà com a data d’acabament del curs escolar
la del 31 d’agost de 2009.
2. Funcionaris que depenen d’altres administracions educatives.
Els funcionaris que depenen d’altres administracions educatives poden
sol·licitar places corresponents a aquesta convocatòria, sempre que compleixin
els requisits i condicions que s’estableixen en aquesta Resolució. Aquests funcionaris han d’haver obtingut la primera destinació definitiva en l’àmbit de gestió de l’Administració educativa des de la qual participen.
Aquests concursants han d’adreçar la instància de participació a l’òrgan
que determini la convocatòria que realitzi l’Administració educativa de la qual
depèn el seu centre de destinació definitiva.
QUARTA. Participació forçosa

Dret preferent a localitat.
El Dret preferent previst a l’article 89.4 de la Llei 7/2007, de 12 de abril,
per als funcionaris que es trobin en el tercer any del període d’excedència per
atendre la cura de fills o per atendre la cura de familiars que es trobin al seu
càrrec i desitgin reingressar al servei actiu.
SISENA. Forma de Participació
Es presentarà una única instància complimentada segons les instruccions
que l’acompanyen, segons el model oficial de l’Annex II, que es trobarà a disposició dels interessats: en les dependències de la Conselleria d’Educació i
Cultura, a la pàgina d’Internet
(http://dgpdoce.caib.es) i es dirigirà a la
Direcció General de Personal Docent.
A la instància de participació, juntament amb la documentació acreditativa de tenir els coneixements de llengua catalana especificats a la base setzena,
s’han d’adjuntar els següents documents:

1. Funcionaris que depenen de la Conselleria d’Educació i Cultura.
1.1. Estan obligats a participar a les places anunciades en aquesta convocatòria, i han d’adreçar la instància a la Direcció General de Personal Docent,
en els termes indicats a la base sisena, els funcionaris que es trobin en alguna de
les situacions que s’indiquen a continuació:
A. Funcionaris procedents de la situació d’excedència o suspensió de funcions amb pèrdua de la seva destinació definitiva, que tenguin una destinació
amb caràcter provisional en l’àmbit de gestió d’aquesta comunitat anteriorment
a la data de publicació d’aquesta convocatòria.
En el supòsit que no participin en el present concurs o no sol·licitin suficient nombre de places vacants, l’Administració els adjudicarà lliurement destinació definitiva a places ubicades en aquesta comunitat.

A. Documentació justificativa per a la valoració dels mèrits a què es fa
referència en el barem que apareix com a Annex III d’aquesta Resolució.
Pel que fa a la valoració dels cursos de reciclatge de català, cal advertir
que no poden ser valorats com a mèrit, ja que aquesta convocatòria exigeix el
reciclatge de català com un requisit.
Els funcionaris dependents d’aquesta Conselleria no han de presentar la
documentació justificativa de les dades que figurin al seu portal del personal. En
cas de rectificació o aportació de noves dades sí que han de presentar la documentació compulsada justificativa.
B. A tots els documents presentats, s’ha de fer constar el nom, els llinatges i el cos del concursant. En el cas que els documents justificatius es presentin per mitjà d’una fotocòpia dels originals, a aquestes fotocòpies s’han d’adjuntar necessàriament les diligències de compulsa. No s’admet cap fotocòpia

4

BOIB

Num. 174

11-12-2008

que no tengui la diligència de compulsa.
L’Administració podrà requerir als interessats, en qualsevol moment que
justifiquin aquells mèrits sobre els quals es plantegin dubtes o reclamacions.

La comissió de valoració i la comissió tècnica són els òrgans competents
per resoldre les reclamacions a la resolució provisional que impugnin la valoració efectuada als apartats que, de conformitat amb el que determina aquesta
base, corresponen a cada comissió.

SETENA. Presentació d’instàncies
A tots els documents presentats s’ha de fer constar el nom, els llinatges, el
cos i l’especialitat del concursant.
Les instàncies i la documentació a la qual fa referència la base anterior,
pot presentar-se al Registre de la Conselleria d’Educació i Cultura o a qualsevol de les dependències a les quals al·ludeix l’article 38 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En
el cas que s’optàs per presentar la sol·licitud a una oficina de Correus, es farà
en sobre obert perquè la instància sigui datada i segellada pel funcionari de
Correus abans de ser certificada.
VUITENA. Termini
El termini de presentació de sol·licituds i documents és de 15 dies hàbils,
comença a partir del dia 15 de desembre.
No es tendran en compte els mèrits no al·legats en les sol·licituds, que a
la finalització del termini de presentació de les sol·licituds no constin al Portal
del Personal, ni tampoc aquells que no s’hagin justificat documentalment durant
el termini de presentació d’aquestes, i tampoc no es tendran en compte renúncies a la participació llevat l’establert a la base dotzena.
NOVENA. Sol·licitud de places
Els concursants a les instàncies de participació han de sol·licitar les places per ordre de preferència, i també hi han de consignar els codis que es corresponguin amb aquells que apareixen a l’Annex III d’aquesta Resolució.

ONZENA. Adjudicació Provisional de destinació
Quan la Direcció General de Personal Docent rebi l’acta de la Comissió
amb les puntuacions assignades als participants i aprovades les vacants provisionals, es procedirà a l’adjudicació provisional de les destinacions que puguin
correspondre d’acord amb les peticions dels participants, a les puntuacions
obtingudes segons el barem de l’Annex II d’aquesta Ordre.
Sense perjudici del que es disposa respecte al dret preferent a la base cinquena d’aquesta Convocatòria, en el cas que es produeixin empats en el total de
les puntuacions, aquests es resoldran atenent successivament a la major puntuació a cada un dels apartats del barem conforme a l’ordre en el qual apareixen en
aquest apartat. Si continua l’empat, s’atendrà a la puntuació obtinguda als diferents subapartats en el mateix ordre en què apareixen en el barem. En ambdós
casos, la puntuació que es prengui en consideració a cada apartat no pot superar
la puntuació màxima establerta per a cada un d’ells en el barem, ni en el supòsit dels subapartats, la que correspongui com a màxim a l’apartat en el qual es
trobin inclosos. No s’entén Quan després d’aplicar aquests criteris, algun o
alguns dels subapartats tengui la màxima puntuació atorgada a l’apartat al qual
pertany, no es prendran en consideració les puntuacions de la resta d’apartats.
En cas de ser necessari s’utilitzaran com a criteris de desempat l’any en el qual
es va convocar el procediment selectiu a través del qual es va ingressar al Cos i
la puntuació per la qual va resultar seleccionat.
DOTZENA. Reclamacions i Renúncies

DESENA. Comissió de baremació
Per a l’avaluació dels mèrits al·legats i degudament justificats pels participants, referent als apartats 1.2, 1.3 i 2.1 del barem de puntuacions de l’Annex
II d’aquesta Resolució, la Direcció General de Personal Docent designarà una
Comissió de valoració que estarà formada pels següents membres:
President: El cap del Departament de la Inspecció d’Educació.
Vocals: Quatre vocals designats per sorteig entre funcionaris del cos d’inspectors al servei de l’Administració educativa o del cos d’inspectors d’educació,
que no participin en el present concurs.
Actuarà com a Secretari, el vocal de menor antiguitat al Cos, llevat que la
Comissió acordi fer-ho d’una altra manera.
La comissió de valoració reb de la Direcció General de Personal Docent
els mèrits que figuren al portal del personal dels participants, als quals fa referència aquest apartat.
Els membres de la Comissió estan subjectes a les causes d’abstenció i
recusació establertes en els articles 28 i 29 de la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
L’assignació de la puntuació que correspon als concursants, pels restants
apartats del barem de mèrits, es portarà a efecte per una comissió tècnica integrada per funcionaris dels serveis de la Direcció General de Personal Docent.
En el termini de dos mesos comptadors a partir del dia següent de la finalització del període de presentació de sol·licituds, la Direcció General de
Personal Docent exposarà al tauler d’anuncis, a l’adreça d’Internet
(http://dgpdoce.caib.es) i a les delegacions territorials de Menorca i Eivissa i
Formentera les següents relacions:
a. Relació dels participants admesos en el concurs, amb la puntuació que
els correspon per cada un dels apartats i subapartats del barem.
b. Relació dels participants que no han estat admesos en el concurs, amb
les causes d’exclusió.
La Direcció General de Personal Docent fixarà un període de vuit dies
naturals per a reclamacions, durant aquest, les persones excloses poden esmenar
la causa d’exclusió per no complir algun o alguns dels requisits exigits a la convocatòria, o a l’article 70 de la Llei de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
Exhaurit aquest període, s’exposaran als llocs abans indicats les rectificacions que resultin de les reclamacions estimades. Contra aquesta exposició no
es pot fer cap reclamació; en tot cas s’haurà d’esperar a què la Direcció General
de Personal Docent faci pública la resolució provisional de la convocatòria i
estableixi el corresponent període de reclamacions.

L’adjudicació provisional de les destinacions a què s’al·ludeix a la base
anterior es farà pública a les dependències de la Conselleria d’Educació i
Cultura i a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent.
Els concursants podran presentar reclamacions a les resolucions provisionals, en el termini de cinc dies hàbils a partir de la seva exposició. Durant aquest
termini també poden presentar renúncia total a la seva participació en el concurs, entenent que aquesta afecta a totes les peticions consignades a la seva instància de participació. A aquests efectes es fa constar que el fet de no haver
obtengut destinació en la resolució provisional no pressuposa que no es pugui
obtenir destinació en la resolució definitiva.
Les reclamacions o renúncies es presentaran pels procediments als quals
fa al·lusió la base setena.
TRETZENA. Resolució definitiva
Quan s’hagin resolt les reclamacions i renúncies a què es refereix la base
anterior, es procedirà a dictar la Resolució per la qual s’aprova la resolució definitiva d’aquest concurs de trasllats. Aquesta resolució definitiva es publicarà al
BOIB on s’anunciaran les dates i llocs d’exposició dels llistats amb els resultats
dels concursos i es declararan desestimades les reclamacions no recollides. Les
places adjudicades en aquesta Resolució són irrenunciables, de manera que els
participants s’hauran d’incorporar a les places obtingudes.
Els recursos contra les resolucions definitives dels concursos de trasllats,
amb independència de l’Administració educativa a través de la qual hagin participat, s’han de dirigir i ser resolts per l’Administració educativa a la qual pertanyi la plaça objecte del recurs.
Quan es concursi a places de diferents òrgans convocants només es podrà
obtenir una única destinació.
CATORZENA. Retribucions
Els funcionaris que mitjançant la convocatòria realitzada a l’emparament
d’aquesta Resolució obtenguin destinació definitiva a un àmbit de gestió diferent al del seu lloc d’origen, percebran les seves retribucions d’acord amb les
normes retributives corresponents a l’àmbit en el qual haguessin obtengut destinació i exerciran les funcions d’inspecció de conformitat amb les normes d’organització i funcionament establertes per l’Administració educativa en la qual
obtenguin la destinació.
QUINZENA.
Els funcionaris excedents que reingressin al servei actiu com a conseqüència del concurs han de presentar a la Direcció General de Personal Docent
declaració jurada o promesa de no trobar-se separat de cap cos o escala de
l’Administració de l’Estat, de les comunitats autònomes o de la local, en virtud
d’expedient disciplinari, ni d’estar inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques.
SETZENA. Acreditació del coneixement de la llengua catalana.-

BOIB

Num. 174

11-12-2008

5

Per accedir a places de la Inspecció Educativa d’aquesta Comunitat Autònoma, els funcionaris dels cossos als quals es refereix la present Resolució i que participen en aquesta convocatòria per obtenir una destinació definitiva, han d’acreditar estar en possessió de les titulacions establertes a l’Ordre de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esports, de 25 de març de 1996, per la qual s’estableix el pla de reciclatge i de formació lingüística i cultural i es determinen les titulacions que
s’han de posseir per impartirclasses de i en llengua catalana a les Islas Baleares (BOCAIB núm. 43, de 6 d’abril), a l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de
17 de febrer de 2000, per la qual es determinen les titulacions necessàries per a l’ensenyament de i en llengua catalana als centres docents de les Illes Balears i es
determinen les equivalències i revalidacions en matèria de reciclatge de la llengua catalana per al professorat no universitari (BOIB núm. 23, de 22 de febrer de
2000), al Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l’exigència del coneixement de les llengües oficials al personal docent (BOIB núm. 114, de 2909-2001) a més dels requisits que per a cada lloc s’especifiquen en aquestes bases. Per a l’acreditació s’ha de presentar una fotocòpia compulsada del certificat,
diploma o document corresponent.
DESSETENA . Presa de possessió
La presa de possessió a les noves destinacions que s’obtenguin d’acord amb el que es disposa en aquesta Resolució tendrà lloc l’1 de setembre de l’any 2009.
DEVUITENA. Recuperació de la documentació presentada
La documentació que presentin els participants per a la valoració dels mèrits es podrà recollir durant el mes d’octubre de 2009 a la Direcció General de
Personal Docent, únicament quan es tracti de documents originals, i sempre que no existeixin recursos per part d’algun participant, cas en què podrà ser retinguda
a efectes de comprovació o prova. En el supòsit que la documentació original no es retiràs en el termini que es determini, s’entendrà que l’aspirant renuncia a la
seva recuperació, decaient, per tant, al seu dret a aquesta.
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INSTRUCCIONS PER EMPLENAR LA SOL·LICITUD DEL CONCURS DE TRASLLATS DELS COSSOS D’INSPECTORS AL SERVEI DE
L’ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA I INSPECTORS D’EDUCACIÓ
1.-Heu d’emplenar la sol·licitud amb lletra d’impremta respectant les caselles en els camps existents.
2. Presentau una ÚNICA SOL·LICITUD tot i concursar a diferents places.
3.- Ajustau a la dreta les dades numèriques que heu de posar dins les caselles.
Per exemple, si el número de DNI és el núm. 2.188.933, l’heu d’escriure així:
_

_

2

1

8

8

9

3

3

4. A l’apartat 1: plaça de destinació definitiva durant el curs 2006-2007 i 2008-2009, aquells concursants que es trobin en comissió de serveis han de consignar la plaça on tenen la destinació definitiva.
5. D’acord amb el que s’estableix, respecte al darrer criteri de desempat a la Resolució, els participants han de consignar en els apartats recollits a aquest
efecte i que figuren a l’encapçalament de la petició de places. L’any en què superaren l’oposició o foren adscrits a la funció inspectora i la puntuació que obtingueren.
ATENCIÓ: L’ordre de prioritat de les peticions vendrà determinat per l’ordre en què s’hagin consignat a la sol·licitud.
6. Forma de realitzar la petició de places.
El codi de cada seu territorial consta de nou caràcters, el darrer és la lletra C i s’ha de correspondre EXACTAMENT a un codi dels publicats.
Exemple: Si sol·licitau les places vacants que poden existir a la seu de la Inspecció Educativa de Mallorca, ho consignareu així:
0 7 5 0 6 0 2 1 C
7. Per a què el dret preferent a la localitat tengui efectivitat, els sol·licitants estan obligats a consignar, a l’inici de la seva petició, el codi de la seu territorial
a la qual s’aplica aquest dret. Si no es consigna la petició de la manera indicada a l’apartat anterior, el dret preferent no es tendrà en compte.
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apartat, a més dels anys de servei prestats com a funcionari de carrera en expectativa de destinació, els que hagin prestat en el lloc des del qual participen amb
destinació definitiva.
En el supòsit de no manifestar cap opció a la seva sol·licitud de participació, s’entendrà que opten per la puntuació corresponent a l’apartat 1.1.3.
TERCERA.
Als efectes prevists al subapartat 2.2.5. no es tendran en compte quan
siguin simultanis a qualsevol altre subapartat de l’apartat 2.2.
QUARTA.- Valoració del treball desenvolupat.
Només es valorarà l’acompliment com a funcionari de carrera.

ANNEX III
CODI DE LES SEUS TERRITORIALS DE LA INSPECCIÓ EDUCATIVA DE LES ILLES BALEARS
SEU

CODI

Inspecció Educativa d’Eivissa i Formentera

07506031C

Inspecció Educativa de Mallorca

07506021C

Inspecció Educativa de Menorca

07506041C

—o—
Num. 23590
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears d’11 de desembre de 2008, per la
qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal i dels processos previs per als funcionaris docents del
cos de mestres.
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), en la seva disposició addicional sisena, apartat 1, determina que és base del règim estatutari
dels funcionaris públics docents la provisió de llocs mitjançant concurs de trasllats d’àmbit estatal.
Al punt 3 d’aquesta mateixa disposició, s’estableix l’obligació per a les
administracions educatives de convocar periòdicament concursos de trasllats
d’àmbit estatal, a l’efecte de proveir les places vacants que es determinin en els
centres docents dependents d’aquestes administracions, també per a garantir la
possible concurrència dels funcionaris del seu àmbit de gestió a places d’altres
administracions educatives i si n’és el cas i és procedent , i l’adjudicació de les
places que resultin del propi concurs.
DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES
PRIMERA. - Valoració de l’antiguitat.Als efectes de l’apartat 1.1 del barem es computarà el present curs acadèmic com a curs complet. Els serveis al·ludits a l’apartat 1.1.2 no es tendran en
compte en els anys en què fossin simultanis amb els serveis dels apartats 1.1.1,
1.1.3 o 1.1.4.
Als efectes prevists als apartats 1.1.1, 1.1.2 i 1.1.3, seran computats els
serveis que s’hagin prestat en la situació de serveis especials, expressament així
declarats en els apartats prevists de l’article 87 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril,
així com les situacions d’idèntica naturalesa establerta per disposicions anteriors
a la Llei citada. Igualment seran computats, a aquests efectes, els dos primers
anys d’excedència per cura de familiars declarada d’acord amb l’article 89.4 de
la Llei 7/2007 de 12 d’abril.
SEGONA.- Funcionaris de carrera que participen per primera vegada amb
caràcter voluntari.Aquests funcionaris poden optar, si ho indiquen a la sol·licitud de participació, per la puntuació corresponent a l’apartat 1.1.3 d’aquest barem o per l’apartat 1.1.4 d’aquest.
En el cas d’exercitar l’opció per l’apartat 1.1.4, es puntuarà per aquest

En aquests concursos poden participar tots els funcionaris públics docents
del cos de mestres, sigui la que sigui l’Administració educativa de què depenen
o per la qual hagin ingressat, sempre que reuneixin els requisits generals i específics que, d’acord amb les respectives relacions de treball, estableixin dites
convocatòries.
Per altra banda, en la disposició transitòria tercera de la Llei susdita es
determina que, fins que no siguin desenvolupades les normes relatives als cossos de funcionaris docents creats per aquesta Llei, la mobilitat dels funcionaris
d’aquests cossos per mitjà de concurs de trasllats s’ha d’ajustar a la normativa
vigent en la data d’entrada en vigor de la referida Llei igualment, la disposició
transitòria onzena determina que, en les matèries que, segons aquesta Llei han
de ser regulades per ulteriors disposicions reglamentàries, i fins que aquestes no
siguin dictades, hi són d’aplicació, en cada cas, les normes d’aquest rang fins ara
vigents.
Atès que no s’han dictat, en el desenvolupament de la citada Llei, ulteriors
disposicions reglamentàries en matèria de provisió de llocs relatius als cossos de
funcionaris docents creats per la susdita Llei, resulta d’aplicació el Reial decret
2112/1998, de 2 d’octubre, pel qual es regulen els concursos de trasllats d’àmbit nacional per a la provisió de places corresponents als cossos docents, modificat pel Reial decret 1964/2008, de 28 de novembre.
L’article 1 d’aquest Reial decret estableix l’obligació, per a les administracions educatives competents, de convocar cada dos anys concursos de tras-

