
RESUM MSE 15-02-23

1. Aprovació de l'acta anterior

2. Proposta d'acord pel qual es declara d'interès públic el
desenvolupament, com a segona activitat, de la impartició d'activitats de
formació del professorat relacionades amb els currículums LOMLOE
d'educació infantil, educació primària, Educació Secundària Obligatòria,
batxillerat i grau bàsic de formació professional, quan suposi més de 75
hores a l'any.

Per donar resposta a la necessitat de formació dels centres i el baix nombre de
formadors, els actuals han d'augmentar temporalment les hores de dedicació a les
formacions relacionades amb currículums.

Des de CCOO valoram positivament aquesta mesura, però li hem recordat a la
Conselleria que la situació actual és fruit de la precipitació amb la que s’ha implantat
la LOMLOE, generant dificultats en el funcionament dels centres.

Aprofitam per reclamar l'eliminació de la penalització econòmica quan se sol·licita la
compatibilitat, així com l'ampliació de les compatibilitats a altres docents basades en
les necessitats. Eliminació de la penalització ja!

3. Proposta d'aprovació de la RLT del personal funcionari docent al servei
de l'Administració de la CAIB.

No hi ha cap canvi. La Conselleria ha d'adaptar el format propi al de la CAIB.

Aclariment: La quota no surt en la RLT. Les places de quota es converteixen en
places vacants o de programes temporals. Les 997 seran adjudicades en aquest
concurs de trasllats.

4. Informació sobre el procés d'estabilització.

Avui sortirà:
● Admesos a les Illes Balears.
● Admesos a altres comunitats però no en les Balears.
● Admesos en les Balears però no en altres comunitats.
● Exclosos en tot.
● Hi haurà 10 dies per reclamar.



A tenir en compte:
- La publicació inclou molta informació i es recomana la seva lectura detinguda.
- Els aspirants podran veure totes les seves sol·licituds i consultar els llistats de

les Illes Balears amb la puntuació.
- En la baremació, quan ja s'ha assolit el màxim de puntuació en un apartat, la

resta surt 0 perquè no es barema, el desempat es fa primer per puntuació
total dels apartats i després per experiència docent.

- Hi haurà 2 tràmits per reclamar, un per aspirants admesos i un altre per
exclosos.

- De cara a fer les reclamacions cal tenir en compte que:
→ s’ha de fer una reclamació per cada especialitat sol·licitada; és a

dir, que si un aspirant ha resultat exclós en dues especialitats ha de fer dues
reclamacions.

→ I per altra banda, tingueu en compte que només compta la darrera
reclamació que es registri.

Motius majoritaris d'exclosos:
- Hi ha Britànics exclosos per no ser ja de la UE.
- DNI presentats només per una cara.
- No espanyols que no han presentat el certificat de delictes del seu país

d'origen.
- Funcionaris del mateix cos.
- Català: molts sols han presentat el C1 o C2 i no el seminari; Certificat que no

inclou el pagament de les taxes; Certificats que han caducat i ja no són
vàlids.

- En titulació d'ingrés i màster del professorat també ha passat el mateix.
- Exempció de pagament: per no presentar tota la documentació completa amb

el corresponent informe; en cas de Família monoparental, per no presentar el
certificat del Consell Insular.

- Presentació del Valencià, que no és vàlid.
- Certificat de discapacitat mal presentat.
- Persones que han participat aquí i després en una altra comunitat autònoma,

aquí estan exclosos perquè el tràmit vàlid es el darrer.

En relació a l’experiència:
- L'experiència de l'especialitat de català i valencià són equivalents.
- L'especialitat de mestre de tallers ja no existeix, s'ha convertit en la que

correspon.
- L’experiència en privada sense el vistiplau d'inspecció. Cal afegir vida laboral,

contractes i anar al departament d'inspecció perquè el validen.



Altres qüestions:
● Sols es té en compte un únic títol de doctor.
● Primària: els que tenien grau i diplomatura, els han puntuat les dos

titulacions.
● Secundària, no compta la titulació inferior si està lligada a la d'ingrés.
● Es recomana que si hi ha problemes, no es telefoni a la Conselleria, millor

enviar correus a primària, secundària i provisió.
● Cada instància té una representació. Surt la baremació del global i de

l'especialitat.
● Els que han demanat participar en el concurs de mèrits des de fora de

Balears no surtiran en aquests llistats, ja que aquesta informació no la tenen.

Aclariment: Els que esmenen requisits, sols esmenen requisits, després se'ls
baremarà i sortirà la provisional dels seus mèrits.

5. Torn obert de paraules.

- Ens informen que desconeixen els terminis de la cadena d'adjudicacions de
l'estiu. No hi ha un calendari de previsions.

- Les provisionals del Concurs de Trasllats sortiran aviat. No haurien de tardar
més d'un mes.

- Quant al pas d'FP a A1, la previsió és que al març surti el llistat definitiu i per
abril o maig comencin a cobrar.

- No hi ha previsió de canvis en el sistema d'interins.

- Els tribunals d'oposicions es faran tenint en compte l'illa de residència dels
aspirants; tots els tribunals d'una mateixa especialitat estaran a la mateixa
illa.


