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l’article 76 dels seus Estatuts.
Tercer. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.
Palma, 7 d’abril de 2009
El conseller de Presidència
Albert Moragues Gomila
(Vegeu-ne el text de la sentència a la versió castellana)

—o—
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 9615
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura per la qual s’aprova el model de conveni de col·laboració entre el Govern de les
Illes Balears i les entitats públiques interessades, per millorar
l’oferta de places públiques de primer cicle d’educació infantil i
les condicions educatives de la primera infància
Als efectes del que disposa l’article 3.4 del Decret 131/2008, de 28 de
novembre, pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques i
els serveis per a l’educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i es crea l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància, la
consellera d’Educació i Cultura, mitjançant una resolució, ha d’aprovar el
model o, si escau, els models de convenis que podran subscriure les entitats
públiques interessades a integrar-se a la xarxa d’escoles infantils públiques de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per tal de poder obtenir els ajuts
corresponents en aquesta matèria mitjançant les convocatòries que es realitzin
amb aquesta finalitat. Els models esmentats i les seves modificacions es publicaran en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Per tot això, i a l’empara del que estableix l’article 11 de la Llei 3/2003,
de 26 de març, de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
dict la següent
Resolució
1. Aprovar el model de conveni de col·laboració entre el Govern i les entitats públiques interessades a integrar-se a la xarxa d’escoles infantils públiques
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per millorar l’oferta de places
públiques de primer cicle d’educació infantil i les condicions educatives de la
primera infància, que s’adjunta com a annex de la present Resolució, a l’objecte que aquestes entitats puguin optar i, si escau, percebre els ajuts que convoqui
la Conselleria d’Educació i Cultura amb aquesta finalitat.
2. Disposar la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Educació i
Cultura en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la
notificació, d’acord amb l’article 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i l’article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver rebut la notificació de la Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Decret 10/2007, de 6 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les Illes Balears, en l’exercici de les facultats atribuïdes per l’article 11 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
...(2)
Antecedents
1. La Llei orgànica 8/1985, reguladora del dret a l’educació, estableix que
les corporacions locals han de cooperar amb les administracions educatives en
la creació, la construcció i el manteniment de centres públics i que la creació
d’aquests centres, quan en siguin titulars les corporacions locals, s’ha de fer mitjançant conveni entre els ajuntaments i l’Administració educativa. Així mateix,
disposa que la programació general de l’ensenyament ha de contenir, en tot cas,
una programació específica de les places escolars en la qual s’han de determinar les comarques, els municipis i les zones on s’han de crear aquestes places.
2. La Llei orgànica 2/2006, d’educació, estableix a l’article 8 que les
administracions educatives i les corporacions locals han de coordinar les seves
actuacions, cadascuna en l’àmbit de les seves competències, per aconseguir una
major eficàcia dels recursos destinats a l’educació i contribuir a les finalitats
establertes en aquesta Llei. Més específicament, l’article 15.1 disposa que les
administracions públiques han de promoure un increment progressiu de l’oferta
de places públiques de primer cicle d’educació infantil i, amb aquesta finalitat,
han de determinar les condicions en què poden establir-se convenis amb les corporacions locals, altres administracions i entitats privades sense finalitat de
lucre.
3. L’article 25.2.n de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local, regula la competència dels municipis en matèria de programació
de l’ensenyament, la cooperació amb l’Administració educativa en la creació, la
construcció i el sosteniment dels centres docents públics, així com la intervenció en els òrgans de gestió. En aquest mateix sentit, cal tenir en compte l’article
29.2.p de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears.
4. El Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits
mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil, disposa que la
Conselleria d’Educació i Cultura en coordinació, si escau, amb els consells insulars configurarà un mapa escolar de l’educació infantil de primer cicle a les nostres Illes.
5. Mitjançant el Decret 131/2008, de 28 de novembre, s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància de la comunitat autònoma de les Illes Balears i es crea l’Institut
per a l’Educació de la Primera Infància, al qual correspon l’elaboració del mapa
escolar de l’educació infantil de primer cicle a les Illes Balears abans esmentat.
La xarxa d’escoles infantils públiques de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears està formada pels centres educatius de primer cicle d’educació
infantil de titularitat d’aquesta Comunitat Autònoma, així com pels que són de
titularitat dels consells insulars, dels municipis i de les institucions o organismes
que formen part del sector públic de les esmentades entitats que, de manera
voluntària, s’integrin a la xarxa mitjançant la subscripció del conveni corresponent.
També poden subscriure aquests convenis les entitats públiques que tenguin interès a crear places de primer cicle d’educació infantil mitjançant la construcció d’un nou centre.
6. D’acord amb l’anterior, amb data ...(3), ...(4) va dirigir un escrit al
director de l’Institut per l’Educació de la Primera Infància mitjançant el qual
sol·licitava la incorporació a la Xarxa d’Escoles Infantils Públiques de les escoletes de la seva titularitat.(5)
7. És la voluntat de ...(1) donar compliment a la normativa vigent i, en
especial, adaptar-se a la recent normativa en matèria de centres de primer cicle
d’educació infantil i atenció educativa a la primera infància.
Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària
per formalitzar aquest Conveni, segons preveu l’article 78 de la Llei 3/2003, de
26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, d’acord amb les següents
Clàusules

Palma, 29 d’abril de 2009
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón
ANNEX
Conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i ... (1) per
millorar l’oferta de places públiques de primer cicle d’educació infantil i les
condicions educatives de la primera infància
Parts
Bàrbara Galmés Chicón, consellera d’Educació i Cultura, nomenada pel

Primera. Objecte del conveni.
Aquest Conveni té per objecte fixar la col·laboració entre el Govern de les
Illes Balears, a través de la Conselleria d’Educació i Cultura, i ...(1) per millorar l’oferta de places públiques de primer cicle d’educació infantil, atenent a les
necessitats de ...(6), i afavorir la qualitat educativa dels centres. Amb aquest
objectiu, ambdues parts es comprometen a dur a terme:
a) La creació i consolidació de places de primer cicle d’educació infantil.
b) El sosteniment de centres de primer cicle d’educació infantil.
c) La millora de l’organització i el funcionament dels centres que integrin la xarxa i la col·laboració en matèria d’assessorament psicopedagògic als
centres i als serveis per a famílies.
d) L’oferta d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les
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capacitats educatives de les famílies amb infants menors de tres anys, tenguin o
no el seu fill escolaritzat.
e) La detecció, el diagnòstic i la integració dels infants amb necessitats
específiques de suport educatiu i el suport a ells i, si escau, a les seves famílies.
Mitjançant la signatura d’aquest conveni, les escoles infantils de titularitat de ...(1) formaran part de la xarxa d’escoles infantils públiques de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Segona. Centres i serveis educatius
...(1) és titular de les escoles infantils següents:
Els serveis educatius que desenvolupa ...(1), tenint en compte els apartats
c, d i e de la clàusula 1 d’aquest Conveni, són els següents:
(7)
Tercera. Compromisos i drets de ...(1)
1. En el marc dels objectius fixats a la clàusula 1, amb la subscripció d’aquest conveni, ...(1) adquireix els següents compromisos:
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públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i es crea l’Institut per a l’Educació de la Primera
Infància.
b) Tenir en compte les necessitats de ...(1) i els diferents municipis i illes
de la comunitat autònoma de les Illes Balears en l’elaboració del Pla biennal i
programes que elabori l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància.
c) Facilitar a ...(1) les eines perquè aquest pugui facilitar la informació en
relació a l’organització i el funcionament dels centres que integrin la xarxa i dels
serveis per a famílies a què fa referència la clàusula anterior (apartat 1c).
d) Afavorir la formació del personal docent, facilitant la participació en
els plans de formació permanent del professorat de la Conselleria d’Educació i
Cultura.
e) Comunicar a ...(1) les actuacions que es realitzin en el si de
l’Administració autonòmica relacionats en concret amb l’objecte de la Xarxa i
la millora de l’atenció educativa de la primera infància en general i posar a la
seva disposició tota aquesta informació.
Cinquena. Participació de les famílies
Ambdues parts es comprometen a col·laborar per a la utilització dels centres educatius com a espais de serveis integrals per a totes les famílies amb
infants d’edats corresponents a educació infantil, de manera que puguin esdevenir, de mica en mica, espais on les famílies de l’entorn puguin trobar referents
d’informació, d’assessorament, de documentació, de formació, de diàleg amb
altres famílies i, en general, per a tot allò que els pugui significar un acompanyament positiu en el procés de configuració de les seves capacitats i projecte
parentals.
Sisena. Seguiment del conveni

a) Participar en els programes de col·laboració entre administracions
inclosos en els Plans biennals d’Actuació per a l’Educació de la Primera
Infància, així com en els plans i programes que elabori l’Institut per a
l’Educació de la Primera Infància, per tal de millorar les condicions educatives
de la primera infància i les capacitats educatives de les seves famílies en els centres de què és titular.
b) Afavorir la formació del personal, docent i no docent, facilitant-li la
participació en els cursos i activitats de formació que s’organitzin.
c) Facilitar els mecanismes o procediments de supervisió del funcionament dels centres que l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància posi en
marxa.
d) Presentar, en el darrer trimestre de cada any (a partir de 2009), una
memòria explicativa de la situació de l’oferta de places de primer cicle d’educació infantil.
e) Posar a disposició de l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància
la informació que li sigui requerida, en els terminis que s’estableixin i a través
de les eines que se li indiquin, segons allò que disposa la clàusula següent, referida als distints aspectes del funcionament de les escoletes i de la realitat de la
primera infància del municipi.
f) Facilitar a l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància la supervisió dels centres de què sigui titular i dels serveis i programes relatius a l’educació de la primera infància.
g) Fer constar, en la retolació, informació, comunicacions i publicitat referida al centre, la col·laboració de la Conselleria d’Educació i Cultura i la seva
pertinença a la Xarxa d’Escoletes Públiques, mitjançant els logos corresponents
i d’acord amb les instruccions que es dictin.
2. La subscripció d’aquest Conveni permet a ...(1) participar en les convocatòries d’ajuts que convoqui la consellera d’Educació i Cultura per a la creació i consolidació de places de primer cicle d’educació infantil, per al sosteniment de centres de primer cicle d’educació infantil i per a l’oferta d’activitats,
serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies amb infants menors de tres anys, tenguin o no el seu fill escolaritzat, i per
al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca. Els criteris de distribució dels ajuts són els establerts als articles 5 a 7 del Decret 131/2008.
A més, ...(1) comptarà amb la informació i l’assessorament que li proporcioni la Conselleria pel que fa a les escoletes i l’atenció educativa de la primera infància, en el marc d’aquest conveni.
Quarta. Compromisos de la Conselleria d’Educació i Cultura
Amb la subscripció d’aquest conveni, la Conselleria d’Educació i Cultura
adquireix els següents compromisos:
a) Aprovar dins el primer trimestre de cada any, d’acord amb les seves disponibilitats pressupostàries i mitjançant ordre, la quantia dels mòduls en base als
quals es faran les convocatòries dels ajuts corresponents per a la creació, la consolidació i el sosteniment de centres de primer cicle d’educació infantil, així
com per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca i per al funcionament de serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, d’acord amb el que estableix l’article 8 del Decret 131/2008,
de 28 de novembre, pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils

Es constituirà una comissió mixta de seguiment d’aquest Conveni, formada per:
- Tres membres en representació de la Conselleria d’Educació i Cultura.
Un d’ells serà el director de l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància, o
persona en qui delegui; els altres dos seran nomenats per la consellera
d’Educació i Cultura, a proposta del director de l’Institut per a l’Educació de la
Primera Infància.
- Tres membres en representació de ...(1), nomenats per ...(4).
Aquesta comissió es reunirà a petició de qualsevol de les parts, que ho ha
de sol·licitar amb una antelació mínima de deu dies.
Setena. Vigència
Aquest conveni té una durada indefinida, excepte denúncia d’alguna de
les parts amb un mínim d’un mes d’antelació a la data en què es vulgui rescindir. Ara bé, ambdues parts hauran de complir amb els objectius i els compromisos derivats de la firma d’aquest conveni i del que estableix el Decret 131/2008,
així com amb les obligacions que estableix la normativa de subvencions, en el
cas de haver percebut ajuts d’acord amb l’establert a la clàusula 3.
Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni en dos exemplars.
............................................, ........ de ............................ de 200.....
Per la Conselleria d’Educació i Cultura

Per ...(1)

_________________
(1) Indicau el nom del consell insular, del municipi, o de la institució o l’organisme que
formi part del sector públic de les esmentades entitats.
(2) Indicau el nom i llinatges, el càrrec i les dades de nomenament de la persona que signa.
(3) Indicau dia, mes i any.
(4) Indicau càrrec i entitat.
(5) En els casos prevists a l’article 2.2 del Decret, és a dir, per a les entitats públiques interessades a crear places mitjançant la construcció de nous centres, la redacció d’aquest paràgraf ha de ser la següent:
‘Amb data ...(3), ...(4) va dirigir un escrit al director de l’Institut per l’Educació de la
Primera Infància mitjançant el qual manifestava l’interès a crear places de primer cicle d’educació infantil a ...(6) mitjançant la construcció de nous centres, els quals una vegada creats s’incorporaran a la Xarxa d’Escoles Infantils Públiques de les Illes Balears.’
(6) Indicau el municipi o l’illa de què es tracti.
(7) En els casos prevists a l’article 2.2 del Decret, és a dir, per a les entitats públiques interessades a crear places mitjançant la construcció de nous centres, la redacció d’aquesta
clàusula ha de ser la següent:
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‘...(1) no és titular de cap escola d’educació infantil però té interès a crear places de primer
cicle d’educació infantil mitjançant la construcció d’un nou centre.’

—o—
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 9111
Resolució del director general de Treball mitjançant la qual es
disposa el registre i la publicació oficial del Conveni Col·lectiu
del personal laboral de l’Ajuntament d’Alcúdia.
Vist el text esmentat a l’assumpte i d’acord amb l’art. 90.3 de l’Estatut
dels treballadors, el Reial decret 1040/1981, de 22 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball, i l’art. 60 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999 de 13 de gener (BOE del
14.01.99);
Aquesta Direcció General de Treball resol:
Primer.- Ordenar la inscripció del Conveni Col·lectiu esmentat en el
corresponent registre d’aquest Centre directiu, amb notificació a la comissió
negociadora.
Segon.- Disposar la seva publicació en el BOIB.
El director general de Treball
Pere Aguiló Crespí
Palma, 15 d’abril de 2009
‘CONVENI COL·LECTIU PER AL PERSONAL LABORAL AL SERVEI DE
L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA
CAPITOL I DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1

Parts negociadores

Han negociat aquest conveni, d’una banda, en representació dels treballadors, els sindicats CCOO i UGT a les organitzacions sindicals dels quals pertanyen la totalitat dels membres elegits pel Comitè d’empresa, de l’altra, en
representació de l’Ajuntament d’Alcúdia, els membres designats amb aquesta
finalitat.
ARTICLE 2 Àmbit funcional, personal i territorial
Les normes contingudes en aquest conveni són aplicables a tots els treballadors que pertanyen al personal laboral al servei de l’Ajuntament d’Alcúdia ,
independentment de quina sigui la forma contractual i sempre que no estiguin
sotmesos a un règim estatutari específic
L’objecte d’aquest conveni col·lectiu és regular les relacions laborals entre
l’Ajuntament d’Alcúdia i el personal laboral al servei dels diferents departaments que el conformen.
L’àmbit territorial d’aquest conveni és el municipi d’Alcúdia.
ARTICLE 3

Àmbit temporal i vigència

Aquest conveni té una vigència de 4 anys, i es considerarà en vigor des
del dia 1 de gener de 2007 fins al 31 de desembre de 2010 , amb independència de quina sigui la data en què es publiqui en el Butlletí Oficial de Illes
Balears.
Anualment es negociaran les revisions salarials que siguin procedents,
com també les incorporacions dels criteris seguits per la Comissió Paritària en
les interpretacions que faci del text del conveni.
ARTICLE 4 Denúncia i pròrroga
Aquest conveni s’entendrà prorrogat tàcitament per períodes anuals successius si no el denuncia oportunament qualsevol de les parts en el termini de
preavís de quatre mesos respecte a la data en què finalitzi la vigència.
Quant a la negociació, pot ser total o parcial en funció de les propostes que
plantegin les parts.
Un cop denunciat, es constituirà una comissió negociadora en el termini
d’un mes des de la recepció de l’escrit de denúncia. La part receptora haurà de
respondre a la proposta de negociació i ambdues parts podran establir un calendari o pla de negociació.
En tot cas, la tramitació de la denúncia s’ha d’ajustar al que disposa l’article 89 de l’Estatut dels treballadors.
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Des de la denúncia fins a la signatura, la inscripció i la publicació del nou
conveni, s’entendrà prorrogat en totes les clàusules, tret dels efectes econòmics,
que s’hauran de subjectar al que estableixi el nou conveni.
ARTICLE 5 Empresa i representats dels treballadors
Als efectes d’aplicació d’aquest conveni, s’entén, com a empresa,
l’Ajuntament d’Alcúdia.
Els representants dels treballadors tenen les competències que determinen
l’Estatut dels treballadors, la Llei orgànica de llibertat sindical i aquest conveni
col·lectiu.
ARTICLE 6 Vinculació a la totalitat
Les condicions pactades en aquest conveni formen un tot orgànic i indivisible i, a l’efecte de l’aplicació pràctica, s’han de considerar globalment i conjuntament.
En el cas que l’autoritat laboral, en l’exercici de les seves facultats, d’acord amb el que estableix l’article 90.5 de l’Estatut dels treballadors, efectuï el
control de la legalitat o les parts interessades impugnin el conveni directament
davant dels tribunals, i que, com a conseqüència d’aquesta actuació d’ofici o
impugnació, la jurisdicció social anul·li totalment o parcialment alguna de les
seves clàusules o articles, ambdues parts hauran de negociar la totalitat o parcialitat anul·lada o, si escau, establir mesures compensatòries amb la finalitat de
restablir l’equilibri del que s’ha acordat, i la resta del conveni quedarà en vigor.
En aquest supòsit, i fins que no s’elabori un nou text, s’aplicarà, a la part
anul·lada, la normativa convencional anterior.
En tot cas el present conveni es immodificable per pactes inferiors o contractes individuals.
ARTICLE 7 Absorció i compensació
Les condicions econòmiques i de tot tipus pactades en aquest conveni formen un tot orgànic i substitueixen, compensen i absorbeixen totes les que hi
havia amb anterioritat a l’entrada vigor del conveni, sigui quina sigui la naturalesa, l’origen i la denominació que tenguin.
ARTICLE 8 Equiparació a millores funcionarials
Qualsevol millora establerta amb caràcter general per al personal funcionari, en les matèries a què es refereix aquest conveni, ha de ser aplicable al personal laboral que hi està subjecte, amb l’acord previ exprés de la Comissió
Paritària per a la Interpretació, l’Estudi, la Vigilància, la Conciliació i
l’Arbitratge.
ARTICLE 9 Comissió Paritària per a la Interpretació, l’Estudi, la
Vigilància, la Conciliació i l’Arbitratge
Dins els quinze dies següents al de la publicació d’aquest conveni, s’haurà de constituir la Comissió Paritària per a la Interpretació, l’Estudi, la
Vigilància, la Conciliació i l’Arbitratge, composta per representants, de
l’Ajuntament d’Alcúdia i per representants dels treballadors, ha d’estar composta a parts iguals. En la composició d’aquesta Comissió Paritària s’ha de respectar la proporcionalitat dels sindicats signants segons els resultats electorals.
A la primera reunió s’ha d’establir un reglament de funcionament intern i
s’ha d’elegir un president de la Comissió entre els seus membres,
Els representants dels treballadors en la Comissió Paritària poden ser
assistits en les reunions per assessors.
Els acords que s’adoptin han de quedar reflectits en les actes que s’han
d’estendre en cada reunió, signades per ambdues parts, les quals tenen caràcter
vinculant.
Aquests acords tenen plena validesa i eficàcia dins l’àmbit d’aquest conveni, s’han de prendre per majoria de cada una de les parts i s’han de fer públics
a tots els centres de treball en un termini no inferior a quinze dies des que s’adoptin.
La Comissió Paritària té les funcions següents:
a.-Interpretar, estudiar, vigilar, conciliar i arbitrar aquest conveni.
b.-Estudiar l’adequació de les retribucions de cada lloc de treball, segons
el Catàleg de Llocs de Treball, a les funcions que tengui assignades amb la finalitat de mantenir l’equilibri de les retribucions adaptant-lo a les noves realitats
econòmiques i de prestació del servei públic.
La Comissió Paritària ha d’elevar el resultat d’aquest estudi, que tindrà
caràcter orientatiu i no vinculant, a la Comissió Negociadora d’aquest conveni,
per tal de negociar i acordar, si escau, que s’apliqui durant el primer trimestre
de cada any.
c.-Rebre informació sobre la preparació i el disseny dels plans d’oferta
pública d’ocupació.
d.-Rebre informació sobre les reclassificacions professionals i l’adscrip-

