RESOLUCIÓ DEL CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA DEL GOVERN
DE LES ILLES BALEARS, DE DIA 22 DE NOVEMBRE DE 2006, PER LA
QUAL ES REGULA EL PROCEDIMENT DE RECONEIXEMENT I S’ORDENA
EL PAGAMENT DEL COMPLEMENT LLIGAT A LA FORMACIÓ I ALS ANYS
DE DOCÈNCIA DEL PERSONAL DOCENT INTERÍ QUE PRESTA ELS SEUS
SERVEIS EN ELS CENTRES DOCENTS DE LES ILLES BALEARS, PREVIST
A L’ACORD DE CONSELL DE GOVERN DE DIA 28 DE JULIOL DE 2006

L’Acord de Consell de Govern, de 28 de juliol de 2006, publicat al BOIB de dia
12 d’agost aprovà la proposta d’acord per a la millora de l’ensenyament públic,
relatiu a les plantilles de personal dels centres docents públics, aprovada per la
mesa sectorial d’Educació.
El punt 12 d’aquest Acord referit al professorat interí proposa com a mesura per
a aquest col·lectiu: “el reconeixement de l’antiguitat mitjançant un complement
lligat a la formació i als anys de docència que es faria efectiu el gener de 2007.
Aquesta quantia correspon al tram del complement autonòmic i al complement
de formació corresponent al primer sexenni”.
Per dur a terme aquesta mesura es fa necessària la regulació del procediment
de reconeixement d’aquest complement.
Per tot això,
RESOLC
1. Regular el procediment de reconeixement del complement lligat a la
formació i als anys de docència del personal docent interí que presta els
seus serveis en els centres públics docents d’ensenyament no universitari
de les Illes Balears, previst a l’Acord del Consell de Govern de dia 28 de
juliol de 2006 (BOIB de 12-08-2006).
2. Establir que el personal docent interí que abans de dia 31 de desembre de
2006 tengui reconeguts sis o més anys de serveis als centres públics
d’ensenyament no universitari de les Illes Balears i pugui acreditar 100
hores de formació permanent del professorat tendrà dret a percebre, a partir
de la nòmina de gener de 2007, l’esmentat complement com a complement
específic de formació permanent. Aquest personal, per tal de fer efectiu el
dret, haurà de presentar la sol·licitud corresponent dirigida a la Direcció
General de Personal Docent, d’acord amb el model que es publica en
l’annex 1 d’aquesta Resolució, abans de dia 23 de desembre de 2006. Si la
presenta amb posterioritat a aquesta data, el dret a percebre aquest

complement tendrà efectes econòmics a partir del dia primer del mes
següent a aquell en què presenti la sol·licitud.
3. Establir que el personal docent interí al qual es reconeguin sis anys de
serveis als centres públics d’ensenyament no universitari de les Illes Balears
amb posterioritat al 31 de desembre de 2006, i pugui acreditar 100 hores de
formació permanent del professorat, tendrà dret a percebre l’esmentat
complement com a complement específic de formació permanent. Aquest
personal, per tal de fer efectiu el dret, haurà de presentar la sol·licitud
corresponent dirigida a la Direcció General de Personal Docent, d’acord
amb el model que es publica en l’annex 1 d’aquesta Resolució. La sol·licitud
es podrà presentar en qualsevol moment sempre que es compleixin aquests
dos requisits i els efectes econòmics del reconeixement d’aquest
complement es produiran a partir del dia primer del mes següent a aquell
en què s’ha presentat la sol·licitud.
4. Establir igualment que els interins que hagin superat la fase del concurs
oposició dels procediments selectius de funcionaris docents i compleixin les
condicions dels apartats 2 o 3 d’aquesta Resolució tindran dret a percebre
aquest complement, durant el curs en què realitzin la segona fase del
procediment selectiu com a funcionaris en pràctiques.
5. Determinar que rebuda la sol·licitud presentada d’acord amb el previst en
els punts 2,3 i 4 d’aquesta Resolució, la Direcció General de Personal
Docent certificarà els serveis prestats i comprovarà, d’ofici, les hores de
formació permanent del professorat que tengui registrades en el Registre
d’activitats de Formació permanent del professorat de la Direcció General
d’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat.
6. Aprovar la quantia del complement específic de formació permanent del
professorat interí que per a l’any 2007 és de 120,72 € mensuals. Per a les
anualitats següents aquesta quantitat s’incrementarà en el percentatge que
es fixi per a cada anualitat en la Llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma com a increment retributiu dels funcionaris públics.
7. Ordenar el pagament del complement específic de formació permanent al
professorat interí en els termes expressats en aquesta Resolució.
8. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, podrà
interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós

administratiu de Palma, en el termini de dos mesos comptadors des del dia
següent al de la seva publicació, d’acord amb allò que disposa l’art. 46.1 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
Això no obstant, les persones interessades podran interposar recurs potestatiu
de reposició davant el Conseller d’Educació i Cultura del Govern de les Illes
Balears, en el termini d’un mes comptador des del dia següent al de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord 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.
El conseller d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears

Francesc J. Fiol Amengual
Palma, 22 de novembre de 2006

