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Ha de dir:
‘Article 6
Dies festius

Desenvolupament de la sessió
Els assistents es reuneixen a l’efecte de constituir la Comissió
Negociadora del Conveni Col·lectiu Laboral d’Editorial Paneurope, SLU.
D’acord amb l’article 85 de l’Estatut dels treballadors, es constitueix la
comissió negociadora del Conveni col·lectiu, que queda composta, d’una banda,
per la representació legal dels treballadors de la plantilla, integrants del Comitè
d’Empresa d’Editorial Paneurope, SLU, que figura més amunt, i el seu assessor,
i de l’altra, per la representació legal de l’empresa, que també figura més amunt,
i el seu assessor. Ambdues parts es reconeixen mútua capacitat i legitimació amb
caràcter general i manifesten constituïda la Comissió Negociadora del Conveni
Col·lectiu Laboral d’Editorial Paneurope, SLU.
Una vegada constituïda la Comissió Negociadora del Conveni Col·lectiu
Laboral d’Editorial Paneurope, SLU, i abans d’obrir-se la sessió, es nomena un
president de mesa i un secretari d’actes. Es nomena presidenta de la mesa
Dolores Humanes Sánchez, i secretari d’actes, l’advocat Antonio Font Mas.
Després d’unes quantes intervencions i un cop que les parts intervinents
han posat de manifest les distintes posicions, la Comissió Negociadora del
Conveni, per unanimitat, arriba als acords següents:
1. La Comissió Negociadora acorda prorrogar el text vigent del Conveni
col·lectiu laboral d’Editorial Paneurope, SLU, publicat en el BOIB de 9 de juliol
de 2009, núm. 99, pàgina 71 i següents, fins al 31 de desembre de 2010.
2. No obstant això, es pacta que els distints conceptes retributius que perceben els treballadors el 31 de desembre de 2010 es modificaran, si és el cas, en
més o en menys segons els índexs definitius de preus al consum referit al període de l’1-1-2010 al 31-12-2010, i tot això amb efectes retroactius a l’1-1-2010,
d’acord amb les dades de l’Institut Nacional d’Estadística o l’organisme que en
un futur el pugui substituir. En el cas que l’índex expressat per l’INE tingui una
cota inferior a zero, aquest número negatiu no suposarà la depreciació de les
retribucions pactades, ja que en aquest cas no es modificaran.
3. La Comissió Negociadora autoritza l’advocat Antonio Font Mas, en
qualitat de secretari d’actes i en representació de la Comissió Negociadora, perquè els acords adoptats i subscrits per les parts legitimades per fer-ho siguin presentats a l’autoritat laboral competent i, si escau, a altres organismes, a fi que en
sol·liciti el registre i la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. A
aquests efectes, l’autoritza a fer totes les actuacions que calguin en el sentit més
ampli possible i que siguin necessàries de conformitat amb el Dret.
I, perquè així consti, els assistents signen aquesta acta.

Tenen la consideració de dies festius:
Dia 12 d’octubre (festa nacional).
Dia 1 de novembre (Tots Sants).
Dia 6 de desembre (dia de la Constitució).
Dia 8 de desembre (la Immaculada Concepció)’.
Palma, 15 de juny de 2010
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà
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Num. 14938
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 24 de juny de
2010 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre d’educació infantil privat de primer cicle CEI Sa Costureta de
Sant Jordi i Son Ferriol, Palma
Antecedents
1.El 25 de juny de 2007 (registre d’entrada núm. 39950/2007, de 28 de
juny), la senyora Francisca Estrany Vallespir va presentar a la Conselleria
d’Educació i Cultura una sol·licitud d’autorització de dos centres d’educació
infantil privats de primer cicle, amb tres unitats cadascun (una unitat de 0 a 1
anys, una unitat d’1 a 2 anys i una unitat de 2 a 3 anys), amb la denominació respectiva de CEI Sa Costureta I i CEI Sa Costureta II, i els projectes d’obres
corresponents.
2.El 30 de juliol de 2007 (registre de sortida núm. 7750/2007, d’1 d’agost), el director general de Planificació i Centres va comunicar a la senyora
Estrany la necessitat d’aportar documentació per acreditar la titularitat dels
immobles on s’havien d’ubicar els dos centres esmentats.
3.El 13 d’agost de 2007 (registre d’entrada núm. 47092/2007), la titular
dels centres va presentar una part de la documentació requerida per l’ofici abans
esmentat.
4.El 20 d’agost de 2007 (registre de sortida núm. 8109/2007, de 22 d’agost), el director general de Planificació i Centres va comunicar a la senyora
Estrany que, quant al CEI Sa Costureta II, havia de presentar una còpia acarada
del contracte de lloguer, per tal de comprovar-ne les condicions i la durada.
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5.El 7 de setembre de 2007, el Servei de Projectes, Obres i Supervisió va
emetre un informe desfavorable sobre el projecte presentat del CEI Sa Costureta
I, d’acord amb el Reial decret 1004/1991, de 14 de juny (BOE del 26).
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6.El 8 d’octubre de 2007 (registre d’entrada núm. 57236/2007), la titular
dels dos centres va presentar la documentació requerida per l’ofici de dia 20 d’agost.

Num. 14722
Correcció d’errades advertides a l’Ordre del conseller
d’Educació i Cultura núm. 12544, de 24 de maig de 2010 (BOIB
núm. 83, de 3 de juny), per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2010-2011 per als centres docents no universitaris de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Advertida l’errada que a continuació s’indica a l’article 6 de l’esmentada
Ordre, i amb la finalitat d’esmenar-la, de conformitat amb el que estableix l’article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es procedeix a efectuar la següent
correcció:
Allà on diu:
‘Article 6
Dies festius
Tenen la consideració de dies festius:
Dia 12 d’octubre (festa estatal).
Dia 6 de desembre (dia de la Constitució).
Dia 8 de desembre (la Immaculada Concepció)’.

7.El 19 d’octubre de 2007 (registre d’entrada núm. 59619/2007), la titular
dels dos centres va sol·licitar la concessió d’un termini per poder esmenar les
deficiències exposades a l’informe del Servei de Projectes, Obres i Supervisió
de dia 7 de setembre de 2007.
8.El 7 de novembre de 2007 (registre de sortida núm. 10812/2007, de 12
de novembre), el director general de Planificació i Centres va comunicar a la
senyora Estrany que la documentació presentada, tant el 13 d’agost com el 8
d’octubre de 2007, no era suficient per justificar la titularitat dels dos immobles.
9.Amb dos escrits, amb data 20 de novembre de 2007 (registre d’entrada
núm. 66323/2007) i 26 de novembre de 2007 (registre d’entrada núm.
69075/2007, de 27 de novembre), la titular dels centres va presentar la documentació requerida mitjançant l’ofici de dia 7 de novembre de 2007.
10.El 5 de desembre de 2007, el Servei de Projectes, Obres i Supervisió
va emetre informe desfavorable del projecte presentat del CEI Sa Costureta II,
d’acord amb el Reial decret 1004/1991, de 14 de juny (BOE del 26).
11.El 2 de setembre de 2008 (59533/2008), la senyora Estrany va presentar la declaració jurada de zona consolidada dels dos centres per sol·licitar infor-

