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Resolució  del director general de Planificació, Ordenació i Centres 

13 de maig de2022

sol·licituds, presentades entre

desestimades per al reconeixement del complement lligat a 

l’antiguitat i a la 

 

 

Fets  

 

1. El 10 de febrer de 2016 la Conselleria d’Educació i Universitat i les 

organitzacions sindicals, les 

patronals que formen part de la Mesa de l’Ensenyament Privat Concertat 

de les Illes Balears varen signar l’Acor

l’Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de 

l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears, modificat el 19 de 

maig de 2016 i ratificat per mitjà d’un acord del Consell de Govern de 27 

de maig de 2016 (BOIB núm. 67, de 28 de maig). 

 

El pacte quart, punt 

l’antiguitat i a la f

d’antiguitat en pagament delegat. 

d’implantació

 

2. D’acord amb el p

Ordenació i Centres i 

Formació del Professorat varen

criteris d’elegibilitat i el pro

complement. La Comissió de Seguiment de 

aquesta proposta en la sessió del 13 de juny de 2016 i en el BOIB núm. 

77, de 18 de juny de 2016

de Planificació, Ordenació i Centres i de la directora general 

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 

 
 

l director general de Planificació, Ordenació i Centres 

13 de maig de2022 per la qual s’aproven les llistes provisional

presentades entre l’1 i el 31 de març de 2022

per al reconeixement del complement lligat a 

l’antiguitat i a la formació del professorat 

El 10 de febrer de 2016 la Conselleria d’Educació i Universitat i les 

organitzacions sindicals, les cooperatives d’ensenyament

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 i altres millores sociolaborals del professorat de 

l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears, modificat el 19 de 

maig de 2016 i ratificat per mitjà d’un acord del Consell de Govern de 27 

2016 (BOIB núm. 67, de 28 de maig).  

pacte quart, punt 2.1, d’aquest Acord estableix el 

l’antiguitat i a la formació per als professors amb sis

d’antiguitat en pagament delegat. També fixa un calendari

d’implantació del complement. 

D’acord amb el punt anterior, la Direcció General de Planificació, 

Ordenació i Centres i la Direcció General de Formació Professiona

Formació del Professorat varen elaborar una proposta

criteris d’elegibilitat i el procediment per al reconeixement del 

complement. La Comissió de Seguiment de l’Acord de

aquesta proposta en la sessió del 13 de juny de 2016 i en el BOIB núm. 

de 18 de juny de 2016, es va publicar la Resolució del director general 

de Planificació, Ordenació i Centres i de la directora general 

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 

l director general de Planificació, Ordenació i Centres de 

provisionals de les 

1 i el 31 de març de 2022, estimades i 

per al reconeixement del complement lligat a 

El 10 de febrer de 2016 la Conselleria d’Educació i Universitat i les 

cooperatives d’ensenyament i les entitats 

patronals que formen part de la Mesa de l’Ensenyament Privat Concertat 

d del 2016 de reprogramació de 

l’Acord del 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de 

l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears, modificat el 19 de 

maig de 2016 i ratificat per mitjà d’un acord del Consell de Govern de 27 

 complement lligat a 

ormació per als professors amb sis anys o més 

calendari 

la Direcció General de Planificació, 

la Direcció General de Formació Professional i 

elaborar una proposta per establir els 

cediment per al reconeixement del 

l’Acord del 2016 va aprovar 

aquesta proposta en la sessió del 13 de juny de 2016 i en el BOIB núm. 

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 

ht
tp

s:
//v

d.
ca

ib
.e

s/
16

52
42

93
66

52
1-

43
46

34
36

5-
18

82
31

02
97

13
45

68
62

6

Adreça de validació:

https://csv.caib.es/hash/1652429366521-434634365-1882310297134568626

CSV: 1652429366521-434634365-1882310297134568626 Pàgina 1/6



  

C. del Ter, 16, 4t 

Polígon de Son Fuster 

07009 Palma  

Tel. 971 17 77 55 
 

reconeixement del complement lligat a l’a

professorat establert en l’Acord del 2016.

 

3. El punt 6 de l’annex 1 de la Resolució del director general 

Ordenació i Centres i de la directora general 

Formació del Professorat de 14 de juny de 2016 

termini per sol·licitar el reconeixement del complement lligat a 

l’antiguitat i a la formació.

 

El punt 6.3.c) 

sol·licituds és el següent: 

 

c) Per als professors que, amb posterioritat al setembre de 2018, completin 6 

anys d’antiguitat en pagament delegat i compleixin els criteris d’elegibilitat 

poden sol·licitar el recone

acompleixen els criteris. El reconeixement del complement tindrà efectes 

econòmics a partir del mes següent a aquell en que s’hagi presentat la 

sol·licitud. 

 

4. S’han revisat les 

el 31 de març de 2022

a aquest termini es resoldran en una 

de Planificació, Ordenació i Centres.

 

5.  El Departament de Centres Concertats de la Direcció General de 

Planificació, Ordenació i Centres ha comprovat les hores d’antiguitat en 

pagament delegat dels professors per als quals s’ha sol·licitat el 

reconeixement del complement i ha consultat les hore

Servei de Formació Homologada i Capacitació de la Direcció General de 

Primera Infància, Innovació i Comunitat educativa

 

6. El punt 6.4 de l’annex 1 de la Resolució del director general 

Planificació, Ordenació i Centres i de la directora

Professional i Formació del Professorat de 14 de juny de 2016 estableix

el següent:  

 

Un cop la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres hagi revisat 

les sol·licituds presentades i hagi 

d’elegibilitat, el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha de 

dictar la resolució provisional per la qual s’estimen o es deneguen, amb 

 

2 

reconeixement del complement lligat a l’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 

Ordenació i Centres i de la directora general de Formació Professional i 

Formació del Professorat de 14 de juny de 2016 fixa el procediment

termini per sol·licitar el reconeixement del complement lligat a 

l’antiguitat i a la formació. 

 assenyala que el termini perquè els centres presentin les 

sol·licituds és el següent:  

Per als professors que, amb posterioritat al setembre de 2018, completin 6 

anys d’antiguitat en pagament delegat i compleixin els criteris d’elegibilitat 

poden sol·licitar el reconeixement del complement a partir del mes en què 

acompleixen els criteris. El reconeixement del complement tindrà efectes 

econòmics a partir del mes següent a aquell en que s’hagi presentat la 

S’han revisat les sol·licituds presentades en el termini comprè

el 31 de març de 2022. Les sol·licituds presentades en una

a aquest termini es resoldran en una altra resolució del director general 

nificació, Ordenació i Centres. 

El Departament de Centres Concertats de la Direcció General de 

Planificació, Ordenació i Centres ha comprovat les hores d’antiguitat en 

pagament delegat dels professors per als quals s’ha sol·licitat el 

reconeixement del complement i ha consultat les hore

Servei de Formació Homologada i Capacitació de la Direcció General de 

Primera Infància, Innovació i Comunitat educativa.  

El punt 6.4 de l’annex 1 de la Resolució del director general 

Planificació, Ordenació i Centres i de la directora general 

Professional i Formació del Professorat de 14 de juny de 2016 estableix

Un cop la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres hagi revisat 

sol·licituds presentades i hagi comprovat el compliment dels requisits 

d’elegibilitat, el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha de 

dictar la resolució provisional per la qual s’estimen o es deneguen, amb 

ntiguitat i a la formació del 

El punt 6 de l’annex 1 de la Resolució del director general de Planificació, 

de Formació Professional i 

fixa el procediment i el 

termini per sol·licitar el reconeixement del complement lligat a 

termini perquè els centres presentin les 

Per als professors que, amb posterioritat al setembre de 2018, completin 6 

anys d’antiguitat en pagament delegat i compleixin els criteris d’elegibilitat 

ixement del complement a partir del mes en què 

acompleixen els criteris. El reconeixement del complement tindrà efectes 

econòmics a partir del mes següent a aquell en que s’hagi presentat la 

rmini comprès entre l’1 i 

en una data posterior 

resolució del director general 

El Departament de Centres Concertats de la Direcció General de 

Planificació, Ordenació i Centres ha comprovat les hores d’antiguitat en 

pagament delegat dels professors per als quals s’ha sol·licitat el 

reconeixement del complement i ha consultat les hores de formació al 

Servei de Formació Homologada i Capacitació de la Direcció General de 

 

El punt 6.4 de l’annex 1 de la Resolució del director general de 

general de Formació 

Professional i Formació del Professorat de 14 de juny de 2016 estableix 

Un cop la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres hagi revisat 

comprovat el compliment dels requisits 

d’elegibilitat, el director general de Planificació, Ordenació i Centres ha de 

dictar la resolució provisional per la qual s’estimen o es deneguen, amb 
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indicació del motiu de denegació, les sol·licituds de reconeixeme

complement. 

Aquesta resolució provisional

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i ha de fixar un termini 

de deu dies hàbils perquè, en el supòsit que 

els sol·licitants puguin al·legar el que considerin oportú. 

 

Fonaments de dret

 

1. L’Acord del Consell de

l’Acord per a la millora de l’ensenyament privat concertat de les Illes 

Balears (BOIB núm. 105, de 29

 

2. L’Acord del 2016 de reprogramació de l’Acord del 2008 i altres millores 

sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les 

Illes Balears, modificat el 19 de maig de 2016 i ratificat per mitjà d

acord del Con

de maig). 

 

3. La Resolució del director general 

la directora general 

de 14 de juny de 2016

el procediment per al reconeixement del complement lligat a l’antiguitat 

i a la formació del professorat establert en l’Acord del 2016 (BOIB núm. 

77, de 18 de juny

 

Per tot això, dict la següent

 

Resolució 

 

1. Aprovar les llistes provisionals de sol·licituds presentad

termini comprès entre 

desestimades per al reconeixement del complement lligat a 

l’antiguitat i a

annexos 1 i 2 d’aquesta Resolució.

 

2. Disposar que el reconeixement del complement quant

sol·licituds estimades te

2022. 

 

 

3 

indicació del motiu de denegació, les sol·licituds de reconeixeme

 

Aquesta resolució provisional s’ha de publicar en la pàgina w

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i ha de fixar un termini 

de deu dies hàbils perquè, en el supòsit que hi hagi propostes denegatòries, 

els sol·licitants puguin al·legar el que considerin oportú. 

Fonaments de dret 

Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2008

per a la millora de l’ensenyament privat concertat de les Illes 

(BOIB núm. 105, de 29 de juliol). 

L’Acord del 2016 de reprogramació de l’Acord del 2008 i altres millores 

sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les 

Illes Balears, modificat el 19 de maig de 2016 i ratificat per mitjà d

acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2016 (BOIB núm. 67, de 28 

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 l’antiguitat 

i a la formació del professorat establert en l’Acord del 2016 (BOIB núm. 

de 18 de juny). 

dict la següent 

Aprovar les llistes provisionals de sol·licituds presentad

termini comprès entre l’1 i el 31 de març de 2022

desestimades per al reconeixement del complement lligat a 

l’antiguitat i a la formació del professorat, les quals figuren en els 

annexos 1 i 2 d’aquesta Resolució. 

Disposar que el reconeixement del complement quant

sol·licituds estimades tendra efectes econòmics

indicació del motiu de denegació, les sol·licituds de reconeixement del 

s’ha de publicar en la pàgina web de la 

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i ha de fixar un termini 

hagi propostes denegatòries, 

els sol·licitants puguin al·legar el que considerin oportú.  

Govern de 18 de juliol de 2008 pel qual s’aprova 

per a la millora de l’ensenyament privat concertat de les Illes 

L’Acord del 2016 de reprogramació de l’Acord del 2008 i altres millores 

sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les 

Illes Balears, modificat el 19 de maig de 2016 i ratificat per mitjà d’un 

2016 (BOIB núm. 67, de 28 

de Planificació, Ordenació i Centres i de 

de Formació Professional i Formació del Professorat 

per la qual s’estableixen els criteris d’elegibilitat i 

el procediment per al reconeixement del complement lligat a l’antiguitat 

i a la formació del professorat establert en l’Acord del 2016 (BOIB núm. 

Aprovar les llistes provisionals de sol·licituds presentades en el 

1 i el 31 de març de 2022, estimades i 

desestimades per al reconeixement del complement lligat a 

les quals figuren en els 

Disposar que el reconeixement del complement quant a les 

efectes econòmics des de l’1 d'abril de 

ht
tp

s:
//v

d.
ca

ib
.e

s/
16

52
42

93
66

52
1-

43
46

34
36

5-
18

82
31

02
97

13
45

68
62

6

Adreça de validació:

https://csv.caib.es/hash/1652429366521-434634365-1882310297134568626

CSV: 1652429366521-434634365-1882310297134568626 Pàgina 3/6



  

C. del Ter, 16, 4t 

Polígon de Son Fuster 

07009 Palma  

Tel. 971 17 77 55 
 

3. Publicar aquesta R

Planificació

 

4. Concedir als interessats un termini de deu di

l’endemà de l

Direcció General 

les esmenes o al·legacions que

 

 

Palma, 13 de maig de2022

 

 

El director general

 

 

 

 

Antonio Morante Milla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Publicar aquesta Resolució a la pàgina web de la Direcció General de 

Planificació, Ordenació i Centres.  

Concedir als interessats un termini de deu dies, 

’endemà de la publicació de la Resolució a la pàgina web de la 

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres, per presentar 

es esmenes o al·legacions que considerin adients.

13 de maig de2022 

El director general 

Antonio Morante Milla 

esolució a la pàgina web de la Direcció General de 

es, comptadors des de 

esolució a la pàgina web de la 

i Centres, per presentar 

considerin adients. 
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ANNEX 1: 

 Totes aquestes sol·licituds 

econòmics a dia 

estableix el Punt 6,3.c

director general de 

directora general de Formació Professional i Formació del 

Professorat de 14 de juny de 2016, BOIB nú

juny de 2016. 

 

5 

ANNEX 1: SOL·LICITUDS ESTIMADES 

       estes sol·licituds estimades, tindran efect

mics a dia 1 d'abril de 2022 d'acord amb el que 

estableix el Punt 6,3.c) 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 

t de 14 de juny de 2016, BOIB núm. 77 de 18 de 

DNI CODI 

37338571A SX37/2022 

37342504A SX42/2022 

41515723X SX39/2022 

41518222W SX47/2022 

41520957T SX38/2022 

41570639W SX34/2022 

41587022D SX33/2022 

43028851Z SX36/2022 

43064690L SX50/2022 

43124628L SX49/2022 

43144070A SX45/2022 

43151730G SX43/2022 

43157822R SX46/2022 

43158643V SX41/2022 

43173469P SX31/2022 

44859651Z SX48/2022 

44871315V SX35/2022 

46953106D SX40/2022 

78212997W SX32/2022 

78217951B SX29/2022 

78219900M SX44/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ndran efectes 

b el que 

) de l'Annex 1 de la Resolució del 

Planificació, Ordenació i Centres i de la 

directora general de Formació Professional i Formació del 

m. 77 de 18 de 
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