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Correcció d’errors advertits a la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de maig de
2017 per la qual s’estableix el procediment per a l’accés a una destinació per als professors de religió
catòlica d’acord amb el que preveu l’article 6 del Reial decret 696/2007, d’1 de juny, pel qual es
regula la relació laboral dels professors de religió

Atès que s’ha detectat l’existència d’errors als apartats 13.1 i 13.2 de l’annex 1 de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de
maig de 2017 per la qual s’estableix el procediment per a l’accés a una destinació per als professors de religió catòlica d’acord amb el que
preveu l’article 6 del Reial decret 696/2007, d’1 de juny, pel qual es regula la relació laboral dels professors de religió, publicada al Butlletí
Oficial de les Illes Balears núm. 58, de dia 13 de maig de 2017, i d’acord amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, que estableix que “les administracions públiques poden rectificar, així
mateix, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes”,
Resolc
Efectuar les següents modificacions:
Allà on diu:
ANNEX 1

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/87/984658

13. Adjudicació de vacants sobrevingudes
13.1. Les vacants que es generin al llarg del curs escolar per raons de planificació educativa o a causa de l’extinció del contracte indefinit
d’un professor o per la concessió d’una excedència voluntària sense reserva de plaça tenen la consideració de vacants sobrevingudes i s’han
d’oferir d’acord amb el procediment previst en l’apartat 14.3 d’aquest annex.
13.2. Les vacants sobrevingudes s’han d’oferir, per ser adjudicades, als professors de religió perquè les seleccionin d’acord amb les regles
establertes en l’apartat 9 i els criteris de preferència prevists en l’apartat 10 d’aquest annex. En el cas que la vacant sobrevinguda sigui a
jornada completa, es convertirà en dues places a mitja jornada i s’oferirà cadascuna de les places.
Ha de dir:
ANNEX 1
13. Adjudicació de vacants sobrevingudes
13.1. Les vacants que es generin al llarg del curs escolar per raons de planificació educativa o a causa de l’extinció del contracte indefinit
d’un professor o per la concessió d’una excedència voluntària sense reserva de plaça tenen la consideració de vacants sobrevingudes i s’han
d’oferir d’acord amb el procediment previst en els apartats 13.2 a 13.5 d’aquest annex.
13.2. Les vacants sobrevingudes s’han d’oferir, per ser adjudicades, als professors de religió perquè les seleccionin d’acord amb les regles
establertes en l’apartat 10 i els criteris de preferència prevists en l’apartat 11 d’aquest annex. En el cas que la vacant sobrevinguda sigui a
jornada completa, es convertirà en dues places a mitja jornada i s’oferirà cadascuna de les places.

Palma, 13 de juliol de 2017
El conseller d’Educació i Universitat
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