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07002208. IES Na Camel·la, de Manacor Auxiliar de dependent de comerç
Auxiliar de reparació de vehicles
07007681. CEPA Llevant, de Manacor

Auxiliar d’ofimàtica

07008818. IES Marratxí

Operari de terrisseria/ceràmica

07007942. IES Aurora Picornell, de PalmaOperari de manteniment bàsic d’edificis
07006238. IES F. de Borja Moll, de PalmaServeis auxiliars d’oficina
Auxiliar de perruqueria
07003882. IES Joan Alcover, de Palma

Auxiliar d’ofimàtica

07007747. IES Josep Sureda i Blanes, de Palma Operari de vivers i jardins
Auxiliar d’ofimàtica
07003833. IES Juníper Serra, de Palma

Ajudant de restaurant i bar
Auxiliar de reparació de vehicles
Auxiliar de carrosseria

07003869.IES Politècnic, de Palma

Operari de fusteria
Operari de manteniment bàsic d’edificis

07003845. IES Son Pacs, de Palma

Operari d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió
Auxiliar de reparació de vehicles

07007693. CEPA La Balanguera, de Palma
Auxiliar de perruqueria
Operari de refrigeració i climatització
07004023.CEE Son Ferriol, de Palma

Operari de vivers i jardins
Ajudant de cuina

07006470. Guillem Cifre de Colonya, de Pollensa Ajudant de restaurant i bar
07008107. IES Sa Pobla

Operari de manteniment bàsic d’edificis

07008351. IES Santa Margalida

Auxiliar de dependent de comerç
Auxiliar de reparació de vehicles

07008053. IES Santanyí

Ajudant de restaurant i bar

07008481. IES Sineu

Operari de manteniment bàsic d’edificis

07007917. IES G. Colom Casasnoves, de Sóller Operari de vivers i jardins
Ajudant de restaurant i bar
07008375. IES Son Servera
07007607. IES Josep Miquel Guàrdia, d’Alaior Operari d’instal·lacions elèctriques de
baixa tensió
Operari de vivers i jardins
Auxiliar de puericultura

07000844. IES M. Àngels Cardona, de Ciutadella Ajudant de restaurant i bar

07000832. IES Josep M. Quadrado, de Ciutadella Operari de refrigeració i climatització
07008387. IES Biel Martí, de Ferreries

Ajudant de manteniment d’embarcacions

07007954. IES Cap de Llevant, de Maó

Auxiliar de perruqueria

07001964. IES Joan Ramis i Ramis, de Maó

Auxiliar de dependent de comerç

07001940. IES Pasqual Calbó i Caldés, de Maó Operari de vivers i jardins
Operari d’instal·lacions elèctriques de baixa
tensió
Auxiliar de manteniment i mecanitzat
de màquines i eines

30-11-2006
Num. 21542
Resolució del conseller d’Educació i Cultura 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 en els 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 en els 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 serà de 120,72 euros mensuals.
Aquesta quantitat s’incrementarà anualment en el mateix percentatge que la
corresponent Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de cada
any determini per les retribucions bàsiques dels funcionaris públics.
7. Ordenar el pagament del complement específic de formació permanent
al professorat interí en els termes expressats en aquesta Resolució.

07001401. IES Isidor Macabich, d’Eivissa Ajudant de restaurant i bar
Auxiliar de reparació de vehicles

8. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

07006299. IES Sa Blanca Dona, d’Eivissa Auxiliar de dependent de comerç

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.

07007929. IES Algarb, de Sant Josep de sa Talaia Operari de vivers i jardins
07008867. IES Sant Agustí, de Sant Josep de
sa Talaia
Auxiliar d’ofimàtica
07007759. IES Xarc, de Santa Eulària des Riu
Auxiliar d’ofimàtica
Operari de manteniment bàsic d’edificis

—o—

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.
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El conseller d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears
Francesc J. Fiol Amengual
Palma, 22 de novembre de 2006

—o—

4.- Anuncis
CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I TRANSPORTS
Num. 21221
Convocatòria de concurs públic per a l’adjudicació del contracte de serveis de seguretat, conservació i manteniment de les instal·lacions de la línia
metropolitana Palma-UIB.
Anunci pel qual Serveis Ferroviaris de Mallorca convoca concurs, procediment obert, per a l’adjudicació del contracte de serveis de seguretat, conservació i
manteniment de les instal·lacions de la línia metropolitana Palma-UIB
1. Entitat adjudicadora:
a) Organisme: Serveis Ferroviaris de Mallorca

