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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció segona. Oposicions i concursos
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

1935

Resolució de la directora general de Personal Docent de 18 de febrer de 2016 per la qual s’aprova la
convocatòria específica i extraordinària per a cobrir, en règim d’interinitat i durant el curs
2015-2016, places vacants i substitucions de determinades funcions en centres públics
d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de
les Illes Balears

Al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 68, de 17 de maig de 2014, es va publicar la Resolució del director general de Planificació,
Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 13 de maig de 2014 per la qual s’aproven les bases generals del procediment de selecció
de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears. Aquesta Resolució va ser objecte d’una correcció d’errors al
BOIB núm. 70 de 22 de maig de 2014, per tal de publicar l’annex que s’havia omès, i de dues modificacions, publicades als BOIB núm. 67,
de 2 de maig de 2015, i núm. 114, de 28 de juliol de 2015.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/25/943373

La base general segona, continguda en l’annex de la Resolució esmentada, preveu, a més del procediment ordinari de selecció de personal
funcionari interí, un procediment específic i extraordinari. Així, quan per a alguna o algunes especialitats o funcions i/o illes no s’hagi pogut
seleccionar cap aspirant mitjançant el procediment ordinari, o bé s’hagi exhaurit la borsa d’aspirants corresponent o sigui previsible que
s’exhaureixi, es pot aprovar una convocatòria pública per completar la borsa existent d’aspirants a funcionaris interins docents per a aquestes
especialitats, funcions concretes, i/o illes.
La base general divuitena regula el procediment específic i extraordinari i determina, entre d’altres coses, que només poden participar-hi
nous aspirants, tal i com els defineixi la convocatòria. Els aspirants s’han d’ordenar d’acord amb els mèrits prevists en la convocatòria
ordinària i aquests s’han d’acreditar en la forma establerta en la convocatòria esmentada. L’ordre a les borses dels aspirants admesos
determinarà l’ordre a l’hora d’oferir i adjudicar les places.
En data 2 de maig de 2015 es va publicar al BOIB núm. 67, la Resolució del director general d’Educació i Cultura de dia 29 d’abril de 2015
per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el
curs 2015-2016 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari
dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears. Aquesta resolució va ser objecte d’una
correcció d’errades al BOIB núm. 76, de 21 de maig de 2015, i de dues modificacions publicades en els BOIB núm. 114, de 28 de juliol de
2015 i núm. 180, de 10 de desembre de 2015.
La Resolució de la directora general de Personal Docent de 20 de juliol de 2015, (BOIB núm. 113, de 25 de juliol) va executar el procés
d’adjudicació de destinacions provisionals. Durant aquest curs escolar s’han executat, a més a més, fins a set processos ordinaris de
substitucions amb els corresponents processos extraordinaris. No obstant això, en aquest moment, algunes de les borses resten exhaurides
El Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de
les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix a la Direcció General de Personal Docent
l’ordenació i la gestió del personal docent i del personal al servei dels centres educatius. D’altra banda, d’acord amb la lletra b) de l’apartat
primer de la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 15 de desembre de 2014 de delegació de determinades
competències en matèria de gestió de personal en el director general d’Educació i Cultura (BOIB núm. 174, de 20 de desembre), es delega en
la directora general de Personal Docent –la qual ha assumit les competències en aquesta matèria de l’anterior director general d’Educació i
Cultura- la competència de convocar i resoldre els procediments ordinaris de provisió de llocs de feina, d’establir-ne les bases i nomenar els
membres dels òrgans de valoració.
Per tot això, dict la següent
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Resolució
Primer
Aprovar les bases específiques de la convocatòria específica i extraordinària per a cobrir, en règim d’interinitat i durant el curs 2015-2016,
places vacants en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les
Illes Balears, que s’especifiquen a l’annex 1 d’aquesta Resolució.
Segon
Aprovar l’annex 2, en què figuren les especialitats objecte de la convocatòria.
Tercer
Aprovar el model de sol·licitud, que figura com a annex 3 d’aquesta Resolució.
Quart
Publicar aquesta Resolució i els annexos que s’hi adjunten en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la directora general
de Personal Docent en el termini d’un mes comptador des de l’endemà del dia en què es publiqui en el BOIB, d’acord amb els articles 116 i
117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú, i els
articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/25/943373

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos
comptadors des de l’endemà de la publicació en el BOIB, d’acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, 18 de febrer de 2016
La directora general de Personal Docent
Rafaela Sánchez Benítez

ANNEX 1
Bases específiques
1. Participants
1.1. Poden participar en aquesta convocatòria només nous aspirants.
1.2. Als únics efectes d’aquesta convocatòria s’entén per nous aspirants aquells que no formen part actualment de cap de les borses de treball
constituïdes d’acord amb la base vuitena o hi figuren com a exclosos per causes diferents a les relacionades en els punts 3.1.6 i 3.1.7 de la
base tercera de l’annex 1 de la Resolució del director general d’Educació i Cultura de dia 29 d’abril de 2015 per la qual s’aprova la
convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2015-2016 i a totes
les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears.
2. Requisits
2.1. Els requisits que han d’acomplir els participants per poder participar en aquesta convocatòria són els establerts en la base 3 de l’annex 1
de la Resolució del director general d’Educació i Cultura de 29 d’abril de 2015, abans esmentada, modificada per les Resolucions de la
directora general de Personal Docent de data 17 de juliol de 2015 i 1 de desembre de 2015.
2.2. En particular, aquells aspirants que estiguin en possessió d’una titulació declarada equivalent a efectes de docència i, per tant, afectats pel
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que disposa l’Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, modificada per l’Ordre ECD/1058/2013 de 7 de juny, han d’acreditar amb la
sol·licitud, per tal de poder ser admesos en les especialitats i funcions dels cossos de professors tècnics de formació professional, que
disposen de la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica que s’exigeix, o bé que, amb anterioritat a l’1 de setembre de 2014,
han impartit docència durant dos cursos acadèmics complets o, si no, durant dotze mesos en períodes continus o discontinus a centres públics
o privats d’ensenyament reglat degudament autoritzats, en els nivells i els ensenyaments corresponents.
2.3. El compliment dels requisits i les condicions que s’hi estableixen s’han d’acomplir en la data d’acabament del termini per presentar les
sol·licituds, i s’ha d’acreditar en la forma que es determina en l’annex 2 de la de la Resolució del director general d’Educació i Cultura de 29
d’abril de 2015, abans esmentada.
3. Mèrits i ordenació a les borses
3.1. Els aspirants s’han d’ordenar d’acord amb els mèrits prevists en l’annex 3 de la Resolució del director general d’Educació i Cultura de 29
d’abril de 2015 i acreditats en la forma establerta en la convocatòria esmentada.
3.2. A aquest efecte, només es valoraran els mèrits assolits fins el 15 de maig de 2015, inclòs.
4. Instruccions per emplenar, tramitar i formalitzar la sol·licitud
Les instruccions per dur a terme la sol·licitud són les mateixes que figuren a l’apartat 4 de l’annex 1 de la Resolució del director general
d’Educació i Cultura de dia 29 d’abril de 2015, abans esmentada.
5. Termini de presentació de sol·licituds
El termini per presentar les sol·licituds per participar en la convocatòria és del dia 24 de febrer al dia 2 de març, ambdós inclosos.
6. Publicació de la llista d’ admesos i exclosos

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/25/943373

6.1. Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i revisades aquestes i la documentació adjunta, si n’hi ha, la directora
general Personal Docent ha de dictar una resolució per aprovar les llistes provisionals d’aspirants a funcionaris interins docents admesos a les
borses i exclosos d’aquestes, així com les llistes específiques provisionals d’aspirants exclosos per no haver acreditat tenir els coneixements
adequats de la llengua catalana d’acord amb el que estableix el Decret 115/2001, de 14 de setembre, i l’Ordre de la consellera d’Educació,
Cultura i Universitats de 14 d’abril de 2014.
Les llistes d’admesos han d’indicar les especialitats i les funcions en les quals l’aspirant està admès.
Les llistes d’exclosos han d’indicar les especialitats i les funcions en les quals l’aspirant està exclòs, així com la causa d’exclusió.
En les llistes específiques d’aspirants exclosos per no haver acreditat tenir els coneixements adequats de llengua catalana, s’han d’aplicar els
criteris d’ordenació prevists en el punt 9.5 de l’annex 1 de la Resolució del director general d’Educació i Cultura de 29 d’abril de 2015.
Totes les llistes han d’indicar la valoració de mèrits de l’aspirant o, si pertoca, els criteris d’ordenació a la borsa.
El mateix dia en què es dicti aquesta resolució, s’ha de fer pública a la pàgina web (http://dgpdocen.caib.es).
6.2. S’ha d’obrir un termini de tres dies naturals comptadors des de l’endemà del dia en què es facin públiques les llistes d’admesos i
d’exclosos, perquè els interessats puguin esmenar la causa d’exclusió i aportar els documents que acreditin que el dia en què va acabar el
termini per presentar les sol·licituds complien els requisits exigits.
Els mèrits no al·legats o els al·legats però no acreditats documentalment abans d’acabar el termini per presentar les sol·licituds no es poden
al·legar o acreditar dins el termini per presentar reclamacions. Tampoc no es poden modificar, dins aquest termini, les opcions seleccionades
en la sol·licitud.
Durant el període de reclamacions, l’Administració ha de rectificar d’ofici els errors materials i de càlcul detectats a les llistes provisionals.
6.3. Finalitzat el termini a què fa referència l’apartat anterior, i esmenats els errors detectats i les causa d’exclusió, si pertoca, la directora
general de Personal Docent ha de dictar una resolució per aprovar les llistes definitives d’aspirants a funcionaris interins docents admesos a
les borses i exclosos d’aquesta, així com la llista d’aspirants exclosos per no haver acreditat tenir els coneixements adequats de llengua
catalana. Segons el contingut d’aquesta resolució, els interessats poden entendre estimades o desestimades les seves reclamacions.
El mateix dia en què es dicti aquesta Resolució, s’ha de fer pública a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent.
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ANNEX 2
Especialitats objecte de la convocatòria
PROFESSORS D’ENSENYAMENT SECUNDARI- 0590
0590002 Grec
0590003 Llatí
0590006 Matemàtiques
0590012 Alemany
0590019 Tecnologia
0590107 Informàtica
0590124 Sistemes Electrònics
0590125 Sistemes Electrotècnics i Automàtics
0590803 Cultura Clàssica
PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL- 0591
0591203 Estètica
0591209 Manteniment de vehicles
0591218 Perruqueria
0591227 Sistemes i aplicacions informàtiques
PROFESSORS D’ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES- 0592
0592001 Alemany
0592012 Italià

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/25/943373

PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES- 0594
0594407 Cor
0594414 Guitarra
0594422 Percussió
0594435 Dansa Espanyola
0594460 Llenguatge Musical
MESTRES DE TALLER D’ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY- 0596
0596605 Ebenisteria Artística
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