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Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 20 de juliol
de 2018, per la qual s'aproven les llistes provisionals de les sol.licituds,
presentades entre l'1 d'abril de 2018 i el 30 d'abril de 2018, estimades ¡

desestimades per al reconeixement del complement lligat a I'antiguitat i a la
formació del professorat establert en l'Acord del 2016 de reprogramació de I'Acord
del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l'ensenyament privat
concertat de les Illes Balears.

Fets

El 10 de febrer de 2016 la Conselleria d'Educació iUniversitat iles organitzacions
sindicals, les cooperatives d'ensenyament i les entitats patronals que formen part de
la Mesa de l'Ensenyament Privat Concertat de les Illes Balears varen signar l'Acord
del 2016 de reprogramació de l'Acord del 2008 ialtres millores sociolaborals del
professorat de l'ensenyament privat concertat de les Illes Balears, modificat el 19 de
maig de 2016 i ratificat per mitjá d'un acord del Consell de Govern de 27 de maig de
2016 (BOIB núm.67, de 28 de maig).

El pacte quart, punt 2.1, d'aquestAcord estableix el complement lligat a l'antiguitat i

a la formació per als professors amb sis anys o més d'antiguitat en pagament
delegat. També fixa un calendari d'implantació del complement.

2. D'acord amb el punt anterior, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres
i la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat varen
elaborar una proposta per establir els criteris d'elegibilitat i el procediment per al
reconeixement del complement. La Comissió de Seguiment de l'Acord del 2016 va
aprovar aquesta proposta en la sessió del 13 de juny de 2016i en el BOIB núm.77,
de 18 de juny de 2016, es va publicar la Resolució del director general de Planificació,
Ordenació i Centres i de la directora general de Formació Professional i Formació 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
formació del professorat establert en l'Acord del 2016.

El punt 6 de l'annex 1 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i

Centres i de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat

C. del Ter, 1 6, 4t

Pollgon de Son Fuster

07009 Palma

lel,971 17 77 55

educacioiuniversitat,caib.e



titr

G CONSELLERIA
O EDUCACÓ
r IUNIVERSITAT
B DIRECCIÓ GENERAL
,/ PLANIFICACÓ

ORDENACIÓ ICENTRES

de 14 de juny de 2016 fixa el procediment i el termini per sol.licitar el reconeixement
del complement lligat a l'antiguitat i a la formació.

El punt 6.3 b assenyala que el termini perqué els centres presentin les sol.licituds és
el següent:

a) Per als professors que l'1 de setembre de 2017 acreditin tenir entre 6 i17 onys
d'ontiguitat (ombdós inclosos) en pqgoment delegat i compleixin els criteris d'elegibilitot,
el termini s'inicia el 15 d'octubre de 2016 ifinalitzo el 30 de setembre de 2017. Et

reconeixement del complement quont q les sol'licituds presentodes dins oquest termini
tindrd efectes económics des del mes de setembre de 2017.
En els cos de les sol'licituds presentodes a partir de l'1 d'octubre de 2017 el reconeixement
del complement tindrd efectes económics o portir del mes següent a aquell en que s'hogi
p resentot I q so l. I icitu d..

4. S'han revisat les sol'licituds presentades en eltermini comprés entre l'1 d'abril i el 30
d'abril de 2018. Les sol'licituds presentades en una data posterior a aquest termini
es resoldran en una altra resolució del director general de Planificació, Ordenació i

Centres.

5. El Servei de Formació del Professorat de la Direcció General de Formació
Professional i Formació del Professorat ha valorat les hores de formació dels
professors per als quals s'ha sol.licitat el reconeixement del complement.

6. El Departament de Centres Concertats de Ia Direcció General de Personal Docent ha
valorat les hores d'antiguitat en pagament delegat dels professors per als quals s'ha
sol.licitat el reconeixement del complement.

7. El punt 6.4 de l'annex 1 de la Resolució del director general de Planificació,
Ordenació i Centres i de la directora general de Formació Professional i Formació del
Professorat de 14 de juny de 2016 estableix el següent:

Un cop la Direcció Generql de Plonificoció, Ordenoció i Centres hagi revisot les sol.licituds
presentodes i hogi comprovot el compliment dels requisits d'elegibilitot, el director
general de Planificació, Ordenoció i Centres ha de dictqr la resolució provisional per la
quol s'estimen o es deneguen, amb indicqció del motiu de denegoció, les sol.licituds de
reco n eixement d el com pl em e nt.

C. del Ter, 1 6, 4t

Polfgon de Son Fuster

07009 Palma

fel,971 17 77 55

educacloiuniversitat,caib.e



litl
G
o
I
B

CONSELLERIA
EDUCACIÓ
IUNIVERSITAT
DIRECCIÓ GENERAL
PLANIFICACIÓ
ORDENACIÓ ICENTRES

Aquesto resolució provisionol s'ho de publicor en lo pdgina web de Ia Direcció Generql de
Plonificoció, Ordenació i Centres i hq de fixor un termini de deu dies hdbits perqué, en el
supósit que hi hagi propostes denegatóries, els sol.licitonts puguin ol.legor el que
considerin oportú.

Fonaments de dret

1. L'Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2008 pel qual s'aprova l'Acord pera
la millora de l'ensenyament privat concertat de les Illes Balears (gOlg núm. 105, de
29 de juliol).

L'Acord del 2016 de reprogramació de l'Acord del 2008 ialtres millores sociolaborals
del professorat de l'ensenyament privat concertat de les Illes Balears, modificat el 19
de maig de 2016 iratificat per mitjá d'un acord del Consell de Governde2T de maig
de 2016 (BOIB núm.67, de 28 de maig).

3. La Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres i de la directora
general de Formació Professional i Formació 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 Iligat a l'antiguitat i a la formació del professorat
establert en l'Acord del 2016 (BOIB núm.77, de 1g de juny).

Per tot aixó, dict la següent

Resolució

1. Aprovar les llistes provisionals de sol.licituds presentades en el termini comprés
entre l'1 d'abril i el 30 d'abril de 2018, estimades i desestimades per al
reconeixement del complement lligat a I'antiguitat i a la formació del professorat
establert en l'Acord del 2016 de reprogramació de I'Acord del 2008 ialtres millores
sociolaborals del professorat de l'ensenyament privat concertat de les Illes Balears,
les quals figuren en els annexos 1 i 2 d'aquesta Resolució.

2. Disposar que el reconeixement del complement quant a les sol.licituds estimades
tindrá efectes económics des del mes de maig de 2018.

3. Publicar aquesta Resolució a la página web de la Direcció General de Planificació,
Ordenació i Centres
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4. Concedir als interessats un termini de deu dies, comptadors des de l'endemá de la
publicació de la Resolució a la página web de la Direcció General de Planificació,
Ordenació i Centres, per presentar les esmenes o al.legacions que considerin
adients.

Palma, 20 de juliol de 2018

El director al

Anto Morante Milla
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ANNEX 1: SOL.LICITUDS ESTIMADES

Totes aquestes sol.l¡c¡tuds estimades, tindran efectes económics a dia I de
maig de 2018 d'acord amb el que estable¡x el punt 5,3.b) de l,Annex I de la
Resolució del director general de Planificació, ordenac¡ó ¡ centres i de la
directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 14 de
juny de 2016, BOIB núm.77 de 18 de juny de 2016.
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ANNEx 2: SOL.LICITUDS DESESTIMADES

DNI

41521885P
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MOTIU
D.EXCLUSIó

1: No consten 6 anys d'antiguitat en pagament delegat amb data d'efecte t-o4-zoL9
2: No consten 100 hores de formació reconegudes en data 30 d'abril de 2018 des de la data d'alta en

2

pagament delegat

3: Professorat no actiu en


