
RESUM MSE 22-03-23

1. Proposta de resolució de comissions de serveis per al curs 2023-24.

- El tràmit de les comissions de serveis serà del 15 al 22 de maig.

- La novetat respecte del curs passat és la següent: els funcionaris de carrera (FC)
amb 1a destinació definitiva, tindran opció de demanar una comissió per motius
personals dins la pròpia illa, per conciliació de la vida laboral i familiar (1b), com
també per motius d’atenció d’un familiar de 1r grau en els termes que estableix
l’apartat 1a.

- Amb el tema de la concilia: parelles estables amb un fill menor, empadronats en
domicilis diferents perquè es pugui generar la CCSS han de figurar tots dos al mateix
domicili de l’infant per tal d’evitar situacions detectades (un dels dos figurava a un
domicili més allunyat del lloc de feina per poder sol·licitar la comissió).

- S’han subratllat dos qüestions de caire tècnic:
a) professorat que demana CCSS per càrrec directiu
b) professorat novell que poden demanar CCSS per càrrec directiu
Han juntat aquestes dues casuístiques per la coincidència del motiu.

- S’haurà d’acreditar el coneixement de llengua catalana només per aquelles persones
que no figuren al portal del personal docent de les Illes Balears. El tema de les
certificacions de català està posat, pensant en les persones que venen de fora. Per
les persones que ja treballen per aquesta Conselleria, com que ja es té constància,
no ho hauran d’adjuntar.

- El Ministeri ha determinat que el proper curs, la gestió del concurs serà d’àmbit
autonòmic i a resoldre segons criteris autonòmics.

PETICIONS DE CCOO:

- Insistim en la necessitat de variar l’ordre de tria, donant prioritat a les peticions per
conciliació familiar.
Resposta: Es prioritza la qüestió dels equips directius que només demanen un
centre perquè sense els equips directius no pot arrencar el funcionament dels
centres i després ja resolen les peticions de conciliació.

- Igualar les distàncies quilomètriques a 20 km en totes les illes.
Resposta: per la llei de Funció pública, els Km estan fixats en 25, si es vol canviar,
s’hauria de modificar a totes les illes a 25 Km. Es va minvar a les illes petites per la



limitació del territori.

ACLARIMENTS:

- Per poder optar a les CCSS la condició és haver concursat. Sempre s’ha fet
l’excepció de causes sobrevingudes que es mantindran.

- Els professors que aproven per 1a vegada a una illa han d’ocupar la plaça en el
territori on s’han presentat a oposicions per evitar els problemes de provisió que es
generen amb les places convocades a Menorca i Pitiüses.

VOTACIÓ: a favor de manera unànime.

2. Calendari de processos de la Direcció General de Personal Docent.

ALERTA! En principi, aquesta podria ser la seqüència dels processos que tindran lloc el que
queda de curs:

Finals d’ABRIL, publicació del possible llistat definitiu d'admesos (amb la puntuació
definitiva) del Concurs de mèrits.

El mes de MAIG, els futurs FC per estabilització en el concurs de mèrits, hauran de triar per
quina especialitat (que no plaça) volen ser nomenats i renunciar a la resta d’opcions a les
que tinguin opció.
Si qualcú nomenat FC per mèrits renuncia a l’estiu o no es presenta a dia 1 de setembre, la
seva plaça passarà al següent de la llista del C.Mèrits d’Illes Balears; se podrà renunciar
fins dia 6 de setembre. En cas que no pugui retornar a la plaça d’interí, passarà a triar plaça
en el tràmit de setembre.
A partir d’aquest moment, les places que no s’hagin adjudicat en concurs de mèrits
passaran al tràmit d’interins de setembre.

CONCURS de TRASLLATS: estarà resolt abans del 15 de maig, que és quan comença el
període de les CCSS.

OPOSICIONS:

Oposicions d’estabilització: inici el 18 juny.

Oposicions de reposició: inici el 25 de juny.

Tots els tribunals es trobaran a Mallorca. Durant el desenvolupament de les proves, si una
persona és convocada per dos tribunals diferents (estabilització - reposició), serà motiu



justificat el poder postposar la segona convocatòria que s’hagi rebut a un altre dia.
Els tribunals seran d’àmbit autonòmic (Illes Balears).
Les oposicions d’aquí no coincideixen amb les convocades a la Com. Valenciana.
Enguany s’ha ampliat la ratio dels tribunals; passen de 60 a 80 per el factor corrector del
volum de gent apuntada a diferents especialitats.

Aclariment amb el tema de la indemnització: es considera que la plaça a estabilitzar és de
l’especialitat per la qual tens l’adjudicació fins al 2025. Per tant, t’has de presentar en les
oposicions d’estabilització d’eixa especialitat i es podrà demanar el retornament de la taxa
de les altres especialitats d’oposició d’estabilització que hagis pagat (s’habilitarà per juny).

OBRIRAN TRÀMITS per:
- Accedir a la renuncia de les places que s’adjudicaren amb data de finalització de

2025 i poder optar a un altre destí.
- Funcionaris interins que no tenen acreditada la condició del màster com a tal o el

tema del català, tindran l’opció de fer-ho.

BORSA d’INTERINS:
- El contingut de la convocatòria d’interins es tractarà en mesa a finals d’abril o

principis de maig.
- En principi, no s’obrirà la borsa per inscripció de nous interins fins novembre

de 2023.
- Estan mirant fòrmules per incorporar interins nous abans que s’obriga la borsa el

curs vinent, ja que ara per ara no poden donar resposta a les noves baremacions (tal
vegada amb els tràmits urgents cobriran les necessitats que puguin sorgir)

- Ara només s’actualitzaran els llistats amb possibilitat, per les persones que ja figuren
en la borsa d’interins, d’incloure noves titulacions, canvis d’illes/jornada…per
corregir les errades que pugui haver en el portal i presentar els requisits (màster,
català…). Per tant, es depuraran els exclosos per màster i es donarà l’oportunitat
d’esmenar les causes que els treurien de la borsa en acabar la substitució que
estiguin cobrint.

- La 1a setmana de juliol tindrem la llista actualitzada dels mèrits dels interins.
- L’experiència docent i la formació permanent es tancarà a 31 d’agost.

QUOTA DELS CENTRES:
- Del 12 al 25 de juny
- Diferenciaran entre places: vacants, TP, substitucions de càrrecs directius

(es generaran vacants d’equips directius que es transformaran en substitucions que
finalitzaran a 31 de juliol). Aquestes places seran les que es catalogaran com a SV
(amb finalització a 31 de juliol)

CALENDARI D’ADJUDICACIONS DE PLACES:
((NO HI HAURÀ TRÀMIT D’ADJUDICACIÓ D’ESTIU PER INTERINS COM A TAL!!!))

*1r Es publicarà el llistat de la quota inicial



*Del 10 al 14 de juliol: adjudicaran plaça als FUNCIONARIS DE CARRERA seguint l’ordre
següent…

- Assessors Tècnics Docents
- Alliberats sindicals
- Docents (camps d’aprenentatge, centres específics)
- Comissions de Serveis d’equips directius

*Es farà una primera publicació de les places.

*Després s’adjudicarà plaça a:

- Suprimits, desplaçats, reincorporats.
- Funcionaris en expectativa anteriors a 2022 (aniran per illes).
- “Funcionaris en expectativa de 2023” (són els d’estabilització per mèrits i seran

nomenats FC a data 1 de setembre). Les persones amb adjudicació a una illa que
renuncien a la plaça de FC per estabilització,si s’han apuntat al procés sense estar
en la llista d’interins no podran entrar en llistes d’interins automàticament i si és una
persona que està com interí, retornarà a la seva plaça de tres anys si no li l’han pres.
En cas que no pugui retornar a la plaça d’interí, passarà a triar plaça en el tràmit de
setembre.

- Comissions de Serveis.

Es gestionarà com un CCTT, triaran centres i no places.
Les places no aniran perfilades.

*A continuació esperaran que es resolguin les 2 oposicions.

*Entre el 25 al 28 de juliol adjudicaran per ordre…

- Funcionaris en pràctiques dels dos processos d’oposicions
- Confirmació dels F. interins que, no consolidant la plaça mitjançant el concurs de

mèrits, mantenguin les places que se’ls va adjudicar per 3 cursos.
Els desplaçats triaran plaça en setembre. (La immensa majoria tindran plaça en
l’adjudicació dels “funcionaris en expectativa del 2023”

Qualsevol plaça que se generi com a resultat de tots aquests processos, passaran a les
adjudicacions de setembre.

En total, han de cobrir unes 4200 places entre oposicions, mèrits…Després de tots els
processos quedaran unes 200 o 250 places per setembre, més les places que puguin sorgir
com cada any (jubilacions, baixes…).

Qualsevol canvi de tipologia de plaça suposa un cessament llevat de l'equivalència que es



donarà amb el pas de places del cos d’FP a Secundària.

La primera adjudicació de setembre no es pot fer efectiva a dia 1 perquè la immensa
majoria esperen a reincorporar-se al nou curs per notificar les jubilacions / baixes... Per això,
com que dia 1 de setembre cau en divendres, s’adjudicaran el 5 de setembre (dimarts), com
en els procediments setmanals.

A partir del mes de maig s’iniciarà la creació dels grups de treball per tractar el
desenvolupament dels punts recollits al nou acord de millora.
Per CCOO serà prioritari tractar el problema dels PTFP sense titulació que foren
exclosos de les llistes d’interins i que no tenen feina. Per tant, exigirem i continuarem
demanant una solució com s’ha fet a altres comunitats autònomes.

3. Proposta de modificació de la Resolució de la directora general de Personal Docent
de 30 de juny de 2022 per la qual es convoca, per al curs 2022-2023, el procés
d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents
sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris
docents als quals se’ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis,
per als funcionaris docents en pràctiques i per als aspirants a funcionaris interins
docents a centres públics d’ensenyament no universitari, i s’aproven les instruccions
que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir el procés
d’adjudicació de substitucions.

- 19 bis: la redacció es va condicionar a l'expectativa de com anava a evolucionar el
procés d’estabilització.
S’aprova canviar el redactat perquè tothom pugui optar a la renúncia de la plaça que
se li va adjudicar per tres cursos, del 2023 al 2025. No hi ha inconvenient per
ampliar-ho a qualsevol de les situacions més enllà de les persones que havien
aconseguit una mitja jornada.
Les renuncies seran definitives una vegada sol·licitades i a data 31 d’agost (per les
vacants que s’adjudicaren), de no ser que hi hagi qualque moviment previ per motius
del Servei de Prevenció (reubicació de qualque docent…).
S’habilitarà el tràmit durant la primera setmana del mes de juny 2023 per presentar
la renúncia i poder participar en l’adjudicació de setembre.


