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moment en què es produeix el cessament efectiu del Sr. Mateu Cañellas
Martorell com a conseller d’Esports i Joventut del Govern de les Illes Balears,
composta per les persones següents:
Sra. Antònia Vidal Feliu, cap de Gabinet.
Sra. Coloma Munar Vallespir, assessora tècnica.
Sr. Francisco Javier Rodríguez del Rey, cap de Premsa.
Sra. Ester Pascual Perello, cap de Secretaria.
Palma, 8 de febrer de 2010
La secretària general
Lourdes Aguiló Bennassar
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Resolució de la consellera de Turisme, de dia 8 de febrer de 2010,
per la qual s’ordena la publicació del nomenament del personal
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vat concertat està subjecte a la disponibilitat pressupostària i, degut a l’actual
situació de crisi econòmica, resta suspès el pagament de la paga extraordinària
d’antiguitat de 25 anys de servei als nascuts a partir de 1954 fins l’any 1960 que
no s’ha duit a terme durant l’any 2009.
5. Per tot el que s’ha exposat, i per tal de no perjudicar els docents que
tenen dret a percebre l’esmentada paga extraordinària, esdevé necessari concretar el calendari de pagament al personal docent nascut a partir de l’1 de gener de
1954 i fins l’any 1960 que durant la vigència del IV conveni col·lectiu hagi complert els requisits establerts a l’Acord del 23 de febrer de 2004.
6. La Conselleria d’Educació i Cultura ha mantingut diverses reunions
amb els representants sindicals, a través de la Mesa de l’ensenyament concertat,
els dies 25 de novembre i 22 i 29 de desembre de 2009.
7. A la reunió de la Mesa de l’ensenyament concertat del 29 de desembre
de 2009, les organitzacions sindicals STEI-i i FETE-UGT, que representen el
70% del professorat, es varen manifestar partidàries de signar una Addenda a
l’Acord de 23 de febrer de 2004, per a l’abonament de la paga extraordinària
d’antiguitat prevista al pacte cinquè de l’esmentat Acord.
Fonaments de dret
1. L’article 61 del IV Conveni col·lectiu d’empreses d’ensenyament privat
sostingudes totalment o parcial amb fons públics.
2. Pacte cinquè de l’Acord de 23 de febrer de 2004, per a la millora de
l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears.
Per tot això dict la següent

L’article 20 de la Llei 3/2007 de 27 de març, de la Funció Pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears disposa que és personal eventual el que,
en virtut de nomenament legal, ocupa, amb caràcter temporal, llocs de feina
considerats de confiança o d’assessorament especial de la Presidència o dels
consellers o de les conselleres, no reservats a personal funcionari de carrera, i
que el president o la presidenta i els consellers o les conselleres nomenen lliurement al seu personal eventual, i que aquests nomenaments s’han de publicar
al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
D’acord amb tot l’exposat dict la següent:
RESOLUCIÓ
Publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears el nomenament del personal eventual de la Conselleria de Turisme, amb efecte de dia 8 de febrer de
2010, de les persones que es relacionen tot seguit i els llocs de feina corresponents:
- Sra. Irene Rigo Elizondo, Cap de Gabinet.
Palma, 8 de febrer de 2010
La consellera de Turisme
Joana M. Barceló Martí
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Num. 2374
Resolució del conseller d’Educació i Cultura per la qual s’estableix el calendari per donar compliment al pacte cinquè de
l’Acord de 23 de febrer de 2004, per a la millora de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears
Antecedents
1. El 23 de febrer de 2004 se signà l’Acord per a la millora de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears. Aquest acord fou signat, d’una part pel
president de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el senyor Jaume Matas
i Palou; d’altra part, per les presidentes de les entitats patronals Educació i
Gestió-Escola Catòlica de les Illes Balears, ACENEB-CECE i FEIPIMEB, i el
director de la UNAC; i d’altra part, per les secretàries i els secretaris generals de
les organitzacions sindicals STEI-i, FE-USO, FETE-UGT i FE-CCOO.
2. En el pacte cinquè de l’Acord es feia referència a la paga extraordinària per antiguitat al personal que portava 25 anys de servei en el centre i al calendari de pagament corresponent, des del primer trimestre de 2004 fins al primer
trimestre del 2009. El primer trimestre del 2009 es va fer el pagament als nascuts a partir de l’1 de gener de 1953.
3. La Conselleria d’Educació i Cultura ha complert amb el calendari de
l’esmentat Acord, al primer trimestre del 2009, amb el pagament als nascuts el
1953 que durant la vigència del IV conveni col·lectiu d’empreses d’ensenyament privat sostingudes totalment o parcial amb fons públics han complert els
requisits per tenir dret a la paga de 25 anys de servei, però resta pendent el pagament a aquells que nasqueren des de l’any 1954 fins al 1960.
4. L’Acord del 23 de febrer de 2004 per a la millora de l’ensenyament pri-

Resolució
1. La Conselleria d’Educació i Cultura ha de dur a terme el pagament de
la paga extraordinària d’antiguitat a aquells que durant la vigència del IV conveni col·lectiu d’empreses d’ensenyament privat sostingudes totalment o parcial
amb fons públics han complert els requisits per tenir dret a la paga de 25 anys
de servei.
2. El pagament per al personal docent nascut a partir de l’1 de gener de
1954 que, segons el pacte cinquè de l’Acord de 23 de febrer de 2004, per a la
millora de l’ensenyament privat concertat, i durant la vigència del IV conveni
col·lectiu d’empreses d’ensenyament privat sostingudes totalment o parcial amb
fons públics, ha generat el dret de cobrar la paga extraordinària de 25 anys de
servei segons els criteris establerts a l’esmentat Acord, es durà a terme amb el
següent calendari:
Pagament l’any 2011, als nascuts l’any 1954 o primer trimestre de 1955.
Pagament l’any 2012, als nascuts el 2n, 3r o 4t trimestre de 1955 o el 1r,
2n o 3r trimestre de 1956.
Pagament l’any 2013, als nascuts el 4t trimestre de 1956, l’any 1957 o primer trimestre de 1958.
Pagament l’any 2014, als nascuts el 2n, 3r o 4t trimestre de 1958 i als nascuts els anys 1959 o 1960.
3. Les quantitats a abonar s’actualitzaran segons les taules retributives
vigents al BOE de l’any del pagament, i pel que fa al CRIB els imports que hi
ha en el decret de mòduls vigent, i d’acord amb els criteris de l’Acord de 23 de
febrer de 2004, per a la millora de l’ensenyament privat concertat.
4. Aquesta Resolució s’ha de notificar a totes les entitats sindicals i patronals representades en la Mesa de l’ensenyament concertat.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució -que exhaureix la via administrativa- es pot
interposar recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Educació i
Cultura en el termini d’un mes comptador des de l’endemà de seva 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 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà que s’hagi notificat,
d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Palma, 22 de gener de 2010
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

—o—

