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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

7345

Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 21 de juny de 2017 per la qual es modifica la
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 d’octubre de 2015 de delegació de
determinades competències en matèria de gestió de personal en la directora general de Personal
Docent, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 163, de 5 de novembre de 2015

Mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 d’octubre de 2015, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 163, de 5 de novembre, es varen delegar determinades competències en matèria de gestió de personal en la directora general de
Personal Docent.
De la lectura del contingut d’aquesta Resolució, se’n desprèn que és necessari modificar-la per ajustar-ne el contingut a les necessitats
derivades de les competències atorgades pel Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les
competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Així, en primer lloc, s’ha modificat la lletra c del primer punt de la Resolució, relativa a la delegació de la competència en matèria de
comissions de serveis, per incloure-hi la delegació de la competència per convocar aquests procediments.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/82/983621

En segon lloc, es considera necessari ajustar la redacció de la delegació de la competència relativa als procediments per declarar en situació
d’excedència el personal docent, lletra k del primer punt, al fet que el procediment s’inicia, amb caràcter general, a sol·licitud de l’interessat.
En tercer lloc, i d’acord amb la supressió en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, de les reclamacions administratives prèvies a la via judicial civil i laboral, s’ha eliminat el contingut de la lletra m del primer punt
de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 d’octubre de 2015 i s’ha substituït per una nova delegació en matèria de
retribucions; en concret, per la delegació de la competència per resoldre els procediments de deducció proporcional de les retribucions per
incompliment injustificat de la jornada i/o l’horari de feina del personal docent.
Finalment, i atesa la Llei 9/2016, de 13 de juny, de modificació de la disposició addicional novena de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la
funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears, s’ha suprimit la lletra m del punt segon, corresponent a la delegació de la
competència per resoldre les sol·licituds de reconeixement del dret a percebre el complement de destinació en la quantia que les lleis de
pressuposts generals de l’Estat fixen anualment per als directors generals de l’Administració de l’Estat.
Per tot això, i de conformitat amb el que disposa l’article 25 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent
RESOLUCIÓ
Primer
Modificar el punt primer de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 d’octubre de 2015 de delegació de determinades
competències en matèria de gestió de personal en la directora general de Personal Docent, que queda redactat de la manera següent:
Primer
Delegar en la directora general de Personal Docent l’exercici de les competències administratives en matèria de gestió del personal docent
que s’enumeren a continuació:
a) Convocar i resoldre els procediments de selecció, aprovar-ne les bases i els programes, establir el contingut de les proves i
nomenar els membres dels òrgans de selecció.
b) Convocar i resoldre els procediments ordinaris de provisió de llocs de feina, establir-ne les bases i nomenar els membres dels
òrgans de valoració.
c) Convocar i resoldre les comissions de servei per ocupar llocs de feina docent.
d) Nomenar el personal docent de caràcter interí i disposar-ne el cessament.
e) Nomenar els funcionaris en pràctiques i establir el procediment de la fase de pràctiques.
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f) Establir el procediment de tutorització.
g) Formalitzar els contractes de feina del personal docent quan no tenguin caràcter permanent.
h) Resoldre la concessió o la denegació de les ajudes sol·licitades d’acord amb el que disposa el Decret 128/2002, de 18 d’octubre,
pel qual es regula el sistema de prestacions d’acció social a favor del personal docent no universitari de les Illes Balears.
i) Establir el procediment sobre els desplaçaments forçosos del personal funcionari dels cossos de mestres i d’ensenyament
secundari.
j) Iniciar i resoldre els procediments de reintegrament d’ingressos indeguts.
k) Iniciar, si escau, i resoldre els procediments per declarar en situació d’excedència el personal laboral docent.
l) Tramitar i resoldre les sol·licituds de vacances del personal docent.
m) Resoldre els procediments de deducció proporcional de les retribucions per incompliment injustificat de la jornada i/o l’horari
de feina del personal docent.
n) Fixar els criteris específics per establir les plantilles orgàniques dels centres docents públics d’ensenyament no universitari de les
Illes Balears.
Segon
Suprimir la lletra m del punt segon de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 d’octubre de 2015 de delegació de
determinades competències en matèria de gestió de personal en la directora general de Personal Docent.
Tercer
Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Quart
Disposar que aquesta Resolució produeixi efectes a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/82/983621

Palma, 21 de juny de 2017
El conseller d’Educació i Universitat
Martí Xavier March i Cerdà
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