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la Sra. Jacqueline Cardell Calafat, en representació de la sectorial de les
cooperatives d’ensenyament de la UCTAIB.

—o—
Num. 13711
Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2008, per a la utilització del Programa de Gestió Comptable dels Centres Docents
Públics (ECOIB)
El Consell de Govern de les Illes Balears , a proposta de la, consellera
d’Educació i Cultura en sessió celebrada el dia 18 de juliol de 2008, adopta entre
altres l’acord següent:
‘Primer. Utilitzar el Programa Comptable de Gestió de Centres Docents
Públics (ECOIB) com a eina comptable dels centres educatius.
Segon. Emprar l’ECOIB com a suport informàtic de caràcter obligatori en
tots el centres educatius públics de les Illes Balears. En conseqüència, el pressupost assignat a cada centre per a l’any vinent li serà comunicat mitjançant
l’ECOIB durant la primera quinzena del mes de desembre d’enguany.
Tercer. Establir que l’òrgan administratiu competent per a la gestió del sistema informàtic és la Secretaria General de la Conselleria d’Educació i Cultura.
Correspon a la Secretaria General, com a òrgan gestor de l’ECOIB, centralitzar
la informació incorporada al sistema i mantenir la integració de les bases de
dades corresponents.
Quart. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.’
Palma a 18 de juliol de 2008
El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila

—o—
Num. 13713
Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2008, pel qual s’aprova l’Acord per a la millora de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears
El Consell de Govern de les Illes Balears , a proposta de la, consellera
d’Educació i Cultura en sessió celebrada el dia 9 de maig de 2008, adopta entre
altres l’acord següent:
‘Primer. Aprovar l’Acord per a la millora de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears, que s’adjunta com a annex, en els termes acordats en
la Mesa de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears, en la seva sessió
extraordinària de 8 de juliol de 2008.

I d’altra part, per les organitzacions sindicals,
el Sr. Paulí Aguiló Vicente, secretari d’ensenyament privat de l’STEI-i,
la Sra. Carme Santamaria Pascual, secretària general de FETE-UGT,
el Sr. Rafael Pons Campos, secretari general de FE-CCOO,
i el Sr. Antoni Sacarès Mas, secretari general FSIE.
MANIFESTEN
Antecedents
1. El dia 17 d’octubre de 2000 el Butlletí Oficial de l’Estat va publicar el
IV Conveni col·lectiu d’empreses d’ensenyament privat sostingudes totalment o
parcial amb fons públics, que a l’article 61 i a la disposició transitòria tercera
preveia l’establiment d’una paga extraordinària per antiguitat al personal inclòs
en pagament delegat que portàs 25 anys de serveis en el centre (o 15 si tenia
complerts els 56 anys d’edat en el moment de l’entrada en vigor del Conveni) i
simultàniament es va extingir el premi de jubilació previst al III Conveni. La
modificació de la disposició transitòria tercera de 25 de gener de 2002, BOE de
8 de març, permetia regular el calendari d’aplicació de la paga de 25 anys d’antiguitat, previ acord entre els agents socials, la patronal i l’Administració.
2. El 30 d’abril de 2001 se signà l’Acord marc per a la millora de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears (BOIB de 24 de maig). El punt
setè de l’esmentat Acord, sobre homologació retributiva, feia referència al compromís de la Conselleria d’Educació i Cultura, les organitzacions sindicals i les
empresarials de revisar els salaris del personal docent concertat de les Illes
Balears, amb la finalitat de començar amb el procés d’acostament retributiu que
permetés assolir el 99,4% d’analogia retributiva del personal docent concertat
amb el personal docent de l’ensenyament públic.
3. El 23 de febrer de 2004 se signà l’Acord per a la millora de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears que, en el punt segon dels pactes proposats, preveia donar compliment a l’assoliment definitiu de l’analogia retributiva prevista a l’article 76.4 de la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de
qualitat de l’educació, vigent en aquell moment, acostant progressivament les
retribucions del professorat de l’ensenyament concertat en pagament delegat
amb les del professorat de l’ensenyament públic fins a arribar al 99,4%.
4. En el pacte cinquè de l’esmentat Acord de 2004 també es feia referència a la paga extraordinària per antiguitat al personal que portava 25 anys de serveis en el centre prevista en l’article 61 o la disposició transitòria tercera del IV
Conveni col·lectiu d’empreses d’ensenyament privat sostingudes totalment o
parcial amb fons públics. La Conselleria d’Educació i Cultura es comprometia
a abonar, dins les seves disponibilitats pressupostàries i a partir d’un determinat
calendari, la paga extraordinària d’antiguitat al personal inclòs en pagament
delegat, sempre que complís determinades condicions.

Tercer. Disposar que la consellera d’Educació i Cultura ha de trametre una
còpia d’aquest Acord i de l’annex al Butlletí Oficial de les Illes Balears per a la
seva publicació i difusió general.’

En aquest sentit, cal tenir en compte que el V Conveni col·lectiu d’empreses d’ensenyament privat sostingudes totalment o parcial amb fons públics,
signat el 20 de novembre de 2006, en el seu article 61, en connexió amb la seva
disposició transitòria primera, també reconeix el dret a una paga extraordinària
per antiguitat al personal que porta 25 anys de servei a l’empresa, o, alternativament, per al personal que en començar a vigir l’esmentat V Conveni tengui
complit 56 anys o més i al llarg de la vigència d’aquest Conveni porti almenys
15 anys d’antiguitat a l’empresa i menys de 25, atès que l’esmentat article 61
preveu que aquesta paga serà equivalent a una mensualitat extraordinària per
cada quinquenni complit.

ANNEX

En aquesta matèria, cal citar també el XII Conveni col·lectiu general de
centres i serveis d’atenció a persones amb discapacitat.

Segon. Facultar la consellera d’Educació i Cultura per a la signatura de
l’Acord esmentat.

Acord de la Mesa de l’Ensenyament Privat Concertat de les Illes Balears,
en la seva sessió extraordinària de 8 de juliol de 2008, per a la millora de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears
D’una part, per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Sra.
Bàrbara Galmés Chicón, consellera d’Educació i Cultura.
D’altra part, per les entitats patronals de l’ensenyament privat-concertat,
la Sra. Marta Monfort Miserachs, presidenta de l’Associació Autonòmica
Educació i Gestió-Escola Catòlica de les Illes Balears (organització empresarial),
el Sr. Víctor Castillo Sans, en representació de l’ACENEB-CECE,
la Sra. Francisca Picornell Darder, presidenta de la FEIPIMEB,
el Sr. Juan Perera Mezquida, president de la UNAC.
D’altra part, per les organitzacions de titulars,
la Sra. Marta Monfort Miserachs, en representació de FERE-CECAECIB,

5. A propòsit de l’anterior paràgraf, cal assenyalar que el 30 d’octubre de
1989 es va subscriure un Acord entre la Federació Espanyola de Religiosos
d’Ensenyança i el Ministeri d’Educació i Ciència, que va ser ampliat l’any 1996.
De conformitat amb aquest Acord, s’establia com a principi general que:
La Administración abonará directamente al titular del Centro el importe
de las retribuciones por el trabajo de cada uno de los profesores religiosos en los
Centros concertados.
En aplicació d’aquest principi, el seu punt 6 d) reconeix expressament el
pagament del premi de jubilació, tot i que aquest concepte retributiu va ser substituït per la paga extraordinària d’antiguitat, des del moment en què començà a
vigir el IV Conveni col·lectiu d’empreses d’ensenyament privat sostingudes
totalment o parcial amb fons públics.
Així mateix, existeix, en l’àmbit de l’ensenyament concertat de les Illes
Balears, professorat no religiós que està acollit al règim especial de treballadors
autònoms.

