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●El termini de presentació d'instàncies de participació serà del
17 d'octubre al 7 de novembre de 2022, ambdós inclosos. 

●La sol·licitud de participació es realitzarà exclusivament per
mitjans electrònics a través del tràmit telemàtic habilitat a
l'efecte, que es troba en la pàgina web http://dgpdocen.caib.es.

●No es tindran en compte els mèrits que, en acabar el termini
per presentar les sol·licituds, no constin en el full de barem ni
els que no s'hagin al·legat en les sol·licituds o els que no
s'hagin justificat documentalment durant el termini de
presentació de les sol·licituds

●  Els participants que estiguin d'acord amb la puntuació
atorgada ho han d'indicar i realitzar l'enviament telemàtic.
Els participants que no estiguin d'acord, ho han d'indicar,
manifestant els mèrits amb la puntuació dels quals no
estan d'acord, adjuntar una còpia dels documents indicats
en l'annex 2A per acreditar-los, i realitzar l'enviament telemàtic.
Per a la presentació telemàtica, els documents justificatius s'han de
digitalitzar mitjançant escaneig i conversió en format PDF.

●Abans de la data de començament del termini de presentació de
sol·licituds, el MinisterI d'Educació i Formació Professional
publicarà en el «Boletín Oficial del Estado» les convocatòries que
realitzi per a la provisió de places o llocs vacants per concurs de
trasllats d'àmbit estatal corresponent al seu àmbit de gestió
territorial. Les convocatòries que realitzin els òrgans
corresponents de les Comunitats Autònomes es publicaran en
els seus respectius Butlletins o Diaris Oficials i en el «Boletín
Oficial del Estado».

 

http://dgpdocen.caib.es/


Vacants provisionals: Abans de la resolució de l'adjudicació
provisional.
Vacants definitives: Abans de la resolució de l'adjudicació
definitiva.

● Les Administracions educatives hauran de determinar les
vacants provisionals i definitives dels centres i/o llocs
corresponents al seu àmbit de gestió amb anterioritat a:

● En les sol·licituds de participació, s´han d'especificar les
places a les quals s’opta per ordre de preferència, amb
indicació dels codis dels centres i dels tipus de plaça que apareixen
en els annexos de la Resolució.

●Cada participant pot incloure en la sol·licitud un màxim de 300
peticions.

● Els concursants que vulguin sol·licitar tots els centres
d'una localitat basta que anotin els codis corresponents a la
localitat i al tipus de plaça.

● A l’annex 11, apareix la relació de centres existents a les
diferents zones educatives d'aquesta comunitat i s'indiquen els
centres que, a més de les places ordinàries, tenen una o més
places itinerants.

● El concurs es resoldrà atenent els barems dels mèrits
prevists en l'annex 2A.

 



● L'adjudicació provisional de les destinacions s'ha de fer
pública a la pàgina web de la Direcció General de Personal
Docent. Els concursants hi poden presentar reclamacions (a
través del tràmit telemàtic habilitat a l'efecte) en el termini de
deu dies hàbils a partir de l'endemà de la data en què s'hagi
publicat. Durant aquest termini, les persones que hagin
concursat amb caràcter voluntari poden desistir de
participar en el concurs.

● La data d'efectes de la resolució de les convocatòries
d'aquests concursos serà la de l'1 de setembre de 2021.

●Les destinacions adjudicades en la resolució definitiva són
irrenunciables. Quan es participi simultàniament per diferents
cossos docents i s'obtingui destí en més d'un, s'haurà d'optar per
un d'ells en el termini de deu dies naturals següents a la publicació
de la resolució definitiva mitjançant escrit dirigit a l'Administració
educativa a la qual pertanyi la plaça a la qual el concursant no
s'incorporarà. De no realitzar-se aquesta opció, s'haurà de prendre
possessió en la plaça obtinguda corresponent al cos des del qual
s'ha participat en situació de servei actiu.

●La presa de possessió de les noves destinacions obtingudes
serà l'1 de setembre de 2023. Qui hagi obtingut destinació en
aquests concurs haurà de romandre en el seu centre d'origen
quan així s'estableixi per l'Administració educativa de la qual
depengui, fins que concloguin les activitats imprescindibles
previstes per a la finalització del curs. La incorporació efectiva al
nou centre s'ha de fer abans de dia 6 de setembre de 2023



Consulta la informació completa a la nostra web:
 illesbalears.fe.ccoo.es


