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0A11

0A13

1P11

1P12

1P13

1P14

1P21

1P31

1P32

1P41

1P51

2S11

2S21

2S22

2S23

2S24

2S25

2S26

2S31

2S32

2S41

Codi

Renúncia justificada

Els centres sol·licitats són incongruents amb el motiu al·legat per a la
comissió de serveis

Funcionari de carrera en situació administrativa diferent a servei actiu

Funcionari de carrera sense destinació definitiva

La destinació provisional demanada coincideix amb la destinació
definitiva que ja es té en propietat

Funcionari de carrera amb destinació a les Illes Balears que no ha
al·legat l'apartat A causes 1, 2 o 3

Funcionari de carrera amb destinació a una altra comunitat autònoma que
no ha al·legat l'apartat B causa 4

Funcionari docent amb primera destinació definitiva que no ha al·legat
l'apartat C causa 5

Funcionari docent amb primera destinació definitiva que ha sol·licitat
canvi d'illa

Alguns dels centres sol·licitats no són objecte d'aquesta resolució
segons la instrucció primera

S'ha al·legat més d'un motiu per sol·licitar la comissió de serveis

Manca el requisit d'acreditar els coneixements de llengua catalana

Manca el requisit d'haver estat admès en el darrer concurs de trasllats

Manca el requisit d'haver sol·licitat en el darrer concurs de trasllats
una destinació en la localitat a la qual es vol optar

Alguns dels centres sol·licitats es troben en localitats a les quals no
es va sol·licitar cap plaça en el darrer concurs de trasllats

Haver desistit de participar voluntàriament en el darrer concurs de
trasllats

La documentació aportada no justifica la manca del requisit d'haver
sol·licitat plaça en el darrer concurs de trasllats

La documentació aportada no acredita el fet de no haver participat en el
darrer concurs de trasllats per una situació excepcional i sobrevinguda

L'especialitat o funció demanada és incongruent amb el cos al qual
pertany el sol·licitant

Alguns dels centres sol·licitats es corresponen amb especialitats o
funcions per a les quals el sol·licitant no està habilitat

Manca el requisit d'acreditació del certificat negatiu de delictes
sexuals
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3TABC

3TA01

3TA02

3TA03

3TA04

3TA05

3TA06

3TA07

3TA08

3TA09

3TA10

3TA20

3TA25

3TA28

3TA30

3TB01

3TC01

3TC02

4Q01

4Q02

4Q03

Codi

El motiu al·legat no és objecte d'aquesta convocatòria

No s'acredita la necessitat d'atendre un familiar de 1r grau a les Illes
Balears

El familiar de 1r grau no pateix una malaltia greu, ni té una
discapacitat reconeguda superior al 65%, ni es troba en situació de
dependència

No es compleix el requisit de distància quilomètrica entre el domicili
del familiar de 1r grau i el centre de destinació definitiva

No es compleix el requisit de distància quilomètrica entre el domicili
habitual del familiar de 1r grau i alguns dels centres sol·licitats

No s'acredita tenir un fill menor de 6 anys o un menor de menys de 6 anys
en règim de guarda amb finalitats d'adopció o d'acolliment

No s'acredita trobar-se en els dos primers anys d'adopció o acolliment
d'un menor d'entre 6 i 16 anys

La data prevista de part és posterior al 31 de gener del proper any

No es compleix el requisit de distància quilomètrica entre el domicili
habitual del fill o menor i el centre de destinació definitiva

No es compleix el requisit de distància quilomètrica entre el domicili
habitual del fill o menor i alguns dels centres sol·licitats

No s'acredita que el sol·licitant convisqui amb un menor de 6 anys

S'ha sol·licitat més d'un centre pel motiu al·legat per a la comissió de
serveis

El centre sol·licitat no implanta nous estudis

El motiu al·legat no es correspon amb cap programa ni projecte de centre

Pendent de nomenament com a càrrec directiu

No s'acredita el reagrupament familiar a les Illes Balears

El sol·licitant no forma part de l'equip directiu del centre que
sol·licita

Algun dels centres sol·licitats no es troben a la mateixa illa a on el
sol·licitant té la destinació definitiva

No s'acredita la causa al·legada mitjançant la documentació especificada
a l'annex 3

La causa al·legada és incongruent amb la documentació aportada

Incongruència amb el centre demanat ja que la causa al·legada queda sense
efectes
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4Q1A1

4Q1A2

4Q1A3

4Q1A4

4Q1A5

4Q1A6

4Q1A7

4Q1A8

4Q1A9

4Q1B1

4Q1B2

4Q1B3

4Q1B4

4Q1B5

4Q201

4Q202

4Q203

4Q204

4Q205

4Q206

4Q207

Codi

No es presenta l'informe mèdic del Servei Públic de Salut o entitat
sanitària corresponent

La data d'expedició de l'informe mèdic no es considera actual

L'informe mèdic no acredita que la malaltia al·legada sigui greu

No s'acredita una discapacitat reconeguda igual o superior al 65%

No s'acredita la situació de dependència reconeguda

No es presenta el llibre de família que acrediti el grau de parentiu

No es presenta el certificat de convivència segons les dades del padró
municipal que justifiqui el domicili habitual del familiar de 1r grau

No es presenta el certificat de convivència segons les dades del padró
municipal que justifiqui el domicili habitual del sol·licitant

No es presenten els certificats d'empresa amb horaris laborals de la
resta de membres de la família que es podrien fer càrrec del familiar de
1r grau

No s'acredita la guarda i custòdia del fill

No es presenta informe mèdic amb la data prevista de part

No es presenta la resolució judicial o administrativa de l'adopció o de
guarda amb finalitats d'adopció o acolliment

No es presenta el certificat de convivència segons les dades del padró
municipal que justifiqui el domicili habitual del fill o menor

La data del certificat de convivència no es considera actual

No es presenta l'informe favorable del director del centre a on es
sol·licita la comissió de serveis

L'informe del director no especifica el motiu ni la relació de les
tasques que ha de desenvolupar el sol·licitant

L'informe del director no especifica la dedicació horària mínima de 4
períodes lectius en el curs actual

Actualment no consta en els horaris del centre una reserva mínima de 4
períodes lectius per al motiu al·legat

L'informe del director no especifica la dedicació horària mínima de 4
períodes lectius per al proper curs

L'informe del director no especifica que la causa al·legada per a la
comissió de serveis ha estat valorada en la darrera Memòria Anual del
centre

No hi ha evidència de la valoració de la causa al·legada per a la
comissió de serveis en la darrera Memòria Anual del centre
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4Q208

4Q209

4Q210

4Q211

4Q212

4Q401

4Q402

4Q403

4Q404

5C11

5C12

6S11

6S12

Codi

No es presenta el certificat del consell escolar o consell social

El certificat del consell escolar/social no inclou l'acord favorable a la
comissió de serveis del sol·licitant

El certificat del consell escolar/social no inclou el motiu de la
comissió de serveis del sol·licitant

No s'acredita la titulació específica necessària pel motiu al·legat a la
comissió de serveis

El nombre de comissions de serveis informades favorablement pel director
superen el 20% de la quota assignada al centre

No es presenta el certificat expedit per l'Administració Educativa on té
la destinació definitiva el sol·licitant

El certificat expedit per una altra Administració Educativa no inclou la
totalitat de les dades necessàries

No s'acredita la resolució d'inscripció al registre de parelles de fet

No es presenta el certificat de convivència segons les dades del padró
municipal que justifiqui el domicili habitual del cònjuge o parella de
fet

La sol·licitud no s'ha registrat mitjançant el tràmit telemàtic habilitat
a l'efecte

Els documents acreditatatius que ha adjuntat el sol·licitant contenen
errades informàtiques que els fan no operatius

Sol·licitud fora de termini

Documentació acreditativa fora de termini
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