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Resolucio del director general de Planificacio, Ordenacio i Centres de 27 de
gener de 2021, per la qual s'aproven les llistes provisionals de les

sol-licituds, presentades entre l'1 de setembre de 2020 i el 30 de setembre

de 2020, estimades i desestimades per al reconeixement del complement

lligat a I'antiguitat i a la formacio del professorat establert en I'Acord del
2016 de reprogramacio de I'Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del
professorat de I'ensenyament privat concertat de les Illes Balears.

Fets

1. El 10 de febrer de 2016 la Conselleria d'Educacio i Universitat i les
organitzacions sindicals, les cooperatives d'ensenyament i les entitats

patronals que formen part de la Mesa de I'Ensenyament Privat Concertat de

les Illes Balears varen signar I'Acord del 2016 de reprogramacio de I'Acord del

2008 i altres millores sociolaborals del professorat de I'ensenyament privat

concertat de les Illes Balears, modificat el 19 de maig de 2016 i ratificat per
mitja d'un acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2016 (BOIB num. 67,
de 28 de maig).

El pacte quart, punt 2.1, d'aquest Acord estableix el complement lligat a

I'antiguitat i a la formacio per als professors amb sis anys o mes d'antiguitat

en pagament delegat. Tambe fixa un calendar! d'implantacio del complement.

2. D'acord amb el punt anterior, la Direccio General de Planificacio, Ordenacio i

Centres i la Direccio General de Formacio Professional i Formacio del

Professoratvaren elaborar una proposta per establir els criteris d'elegibilitat i

el procediment per al reconeixement del complement. La Comissio de

Seguiment de I'Acord del 2016 va aprovar aquesta proposta en la sessio del

13 de juny de 2016 i en el BOIB num. 77, de 18 de juny de 2016, es va publicar
la Resolucio del director general de Planificacio, Ordenacio i Centres i de la

directora general de Formacio Professional i Formacio del Professorat de 14

de juny de 2016 per la qual s'estableixen els criteris d'elegibilitat i el
procediment per al reconeixement del complement lligat a I'antiguitat i a la

formacio del professorat establert en I'Acord del 2016.
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3.El punt 6 de I'annex 1 de la Resolucio del director general de Planificacio,

Ordenacio i Centres i de la directora general de Fomnacio Professional i

Formacio del Professorat de 14 de juny de 2016 fixa el procediment i el
termini per sol-licitar el reconeixement del complement lligat a I'antiguitat i a

la formacio.

El punt 6.3 b assenyala que el termini perque els centres presentin les

soHicituds es el seguent:

a) Per als professors que l'1 de setembre de 2017 acreditin tenir entre 6/77 anys

d'antiguitat (ambdos indosos) en pagament delegat i compleixin els criteris
d'elegibilitat, el termini s'inicia el 15 d'octubre de 2016 ifinalitza el 30 de setembre
de 2017. El reconeixement del complement quant a les sol-licituds presentades

dins aquest termini tindrd efectes economics des del mes de setembre de 2017.

En els cas de les sol-licituds presentades a partir de I'l d'octubre de 2017 el

reconeixement del complement tendra efectes economics a partir del mes seguent

a aquell en que s'hagi presentat la sol-licitud.

4. S'han revisat les sol-licituds presentades en el termini compres entre l'1 de

setembre i el 30 de setembre de 2020. Les sol-licituds presentades en una

data posterior a aquest termini es resoldran en una altra resolucio del

director general de Planificacio, Ordenacio i Centres.

5. El Serve! de Formacio Homologada i Capacitacio de la Direccio General de

Formacio Professional i Formacio del Professorat ha valorat les hores de

formacio dels professors per als quals s'ha sol-licitat el reconeixement del

complement.

6. El Departament de Centres Concertats de la Direccio General de Planificacio,

Ordenacio i Centres ha valorat les hores d'antiguitat en pagament delegat

dels professors per als quals s'ha sol-licitat el reconeixement del complement.
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7. El punt 6.4 de I'annex 1 de la Resolucio del director general de Planificacio,

Ordenacio i Centres i de la directora general de Formacio Professional i

Formacio del Professorat de Udejuny de 2016 estableix el seguent:

Un cop la Direcdo General de Planificacio, Ordenacio i Centres hagi revisat les

sol-lidtuds presentades i hagi comprovat el compliment dels requisits
d'elegibilitat, el director general de Planificacio, Ordenacio i Centres ha de dictar
la resoludo provisional per la qual s'estimen o es deneguen, amb indicado del

motiu de denegacio, les sol-licituds de reconeixement del complement.

Aquesta resolucio provisional s'ha de publicar en la pagina web de la Direcdo

General de Planificacio, Ordenacio i Centres i ha de fixar un termini de deu dies
habils perque, en el suposit que hi hagi propostes denegatories, els sol-licitants

puguin al-legar el que considerin oportu.

Fonaments de dret

1. L'Acord del Consell de Govern de 18 dejuliol de 2008 pel qual s'aprova I'Acord
per a la millora de I'ensenyament privat concertat de les Illes Balears (BOIB

num. 105, de 29 dejuliol).

2. L'Acord del 2016 de reprogramacio de I'Acord del 2008 i altres millores

sociolaborals del professorat de I'ensenyament privat concertat de les Illes

Balears, modificat el 19 de maig de 2016 i ratificat per mitja d'un acord del
Consell de Govern de 27 de maig de 2016 (BOIB num. 67, de 28 de maig).

3. La Resolucio del director general de Planificacio, Ordenacio i Centres i de la

directora general de Formacio Professional i Formacio del Professorat de 14

de juny de 2016 per la qual s'estableixen els criteris d'elegibilitat i el
procediment per al reconeixement del complement lligat a I'antiguitat i a la

formacio del professorat establert en I'Acord del 2016 (BOIB num. 77, de 18

dejuny).

Per tot aixo, diet la seguent
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Resolucio

I.Aprovar les llistes provisionals de soMicituds presentades en el termini

compres entre l'1 de setembre i el 30 de setembre de 2020, estimades i

desestimades per al reconeixement del complement lligat a I'antiguitat i a la

formacio del professorat establert en I'Acord del 2016 de reprogramacio de

I'Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de

I'ensenyament privat concertat de les Illes Balears, les quals figuren en els

annexes 1 i 2 d'aquesta Resolucio.

2. Disposar que el reconeixement del complement quant a les sol-licituds

estimades tendra efectes economics des del mes d'octubre de 2020.

3. Publicar aquesta Resolucio a la pagina web de la Direccio General de

Planificacio, Ordenacio I Centres.

4. Concedir als interessats un termini de deu dies, comptadors des de I'endema

de la publicacio de la Resolucio a la pagina web de la Direccio General de
Planificacio, Ordenacio i Centres, per presentar les esmenes o al-legacions

queconsiderin adients.

Palma, 27 de gener de 2021

El d i recto r/^p ey^ I ^^a d '^c/^ ,
At^'"^-
/l{" ^"%
{"' x^f ". ^V^ \ '^'M

Antonio Morante Milla ^A/a^^

C.delTer,16,4t

Polfgon de Son Fuster

07009 Palma

Tel. 971 177755
educacioiuniversitat.caib.e



ii!!
G CONSELLERIA
0 EDUCACIO, UNIVERSITAT
I IRECERCA
B DIRECCIO GENERAL
/ PLANIFICACIQ ORDENACIO

I CENTRES

ANNEX 1: SOL-LICITUDS ESTIMADES

Totes aquestes sol'licituds estimades, tendran efectes

economics a dia 1 d'octubre de 2020 d'acord amb el que

estableix el Punt 6,3.b) de I'Annex 1 de la Resolucio del director

general de Planificacio, Ordenacio i Centres i de la directora

general de Formacio Professional i Formacio del Professorat de
14dejunyde2016, BOIB num. 77 de 18 dejunyde 2016.

DNI
37342134R
41515720F
41522600X
43057772R
43080180F
43089616J
43135642Q
43138919G
43155995Z
43157429E
43159663W
43177897C
43181270N
43187245F
43208617N
51668348K
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ANNEX2:SOL-LICITUDS
DESESTIMADES

DNI

43136140P

MOTIU
D'EXCLUSIO

2

1. No consten 6 anys d'antiguitat en pagament delegat amb data d'efecte 30-09-202(

2: No consten 100 hores de formacio reconegudes en data 30 de setembre de 2020 des de

la data d'alta en pagament delegat.

3: Professorat no actiu en pagament delegat o pagament directe.
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