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Conveni de col-laboració entre el Govern de les Illes Balears ¡ l'Ajuntament de
Palma per millorar I'oferta de places públiques de primer cicle d'educació
infantil i les condicionseducatives de la primera infancia

Parts

MartíX. March Cerdá, conseller d'Educació, Universitat i Recerca, nomenat pel
Decret 10/2019, de 2 dejuliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es
disposa el nomenamentdels membres del Govern de les Illes Balears, en l'exercici
de les facultats que li atribueix l'article 11 dela Llei 3/2003, de 26 de marc, de
régimjurídic de l'Administració de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears.

Llorenc Carrió Crespi, regidor de l'Area Delegada d'Educació ¡ Política Lingúistica
de l'Ajuntament de Palma ¡ President del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants,
que signa en virtud de I'Acord dejGL 0731, de 31 dejuliol de 2019, de delegació de
competéncies, ¡ del Decret de Batiia núm. 12313, de 18 dejuny de 2019,
d'organitzacíó dels serveis administratius, en nom ¡ representació de l'Ajuntament
de Palma.

Antecedents

1. La Llei orgánica 8/1985, de 3 dejuliol, reguladora del dret a i'educació, estableix
a la seva disposició addicional segona que les corporacions locals han de
cooperar amb les administracions educatives en la creació, la construcció ¡ el
manteniment dels centres públics docents ¡ que aquests centres, quan en
siguin titulars les corporacions locals, s'han de crear mitjancant un conveni
entre els ajuntaments ¡ l'Administració educativa. Així mateix, disposa quela
programació general de I'ensenyament ha de contenir, en tot cas, una
programació especifica de les places escolars en la qual s'han de determinar les
comarques, els municipis ¡ Ies zones on s'han de crear aquestes places.
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. La Llei orgánica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix en l'article 8 que les
administracions educatives i les corporacions locals han de coordinar les seves
actuacions, cadascuna en l'ámbit de les seves competéncies, per aconseguir
una eficacia més gran dels recursos destinats a l'educació ¡ contribuir ales
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 que poden establir-se convenis
amb les corporacions locals, altres administracions ¡ entitats privades sense
finalitát de lucre.

. L'article 25.2.n dela Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del régim
local, preveu que els municipis participin enla vigilancia del compliment de
l'escolaritat obligatoria ¡ que cooperin amb les administracions educatives
corresponents en l'obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous
centres docents ¡ en la conservació, el manteniment ¡ la vigilancia dels edificis
de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, d'educació
primaria o d'educació especial.

Així mateix, cal tenir en compte l'article 29.2.p de la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal ¡ de régim local de les Illes Balears, que preveu la
competencia dels municipis en les matéries segúents: la planificació,
l'ordenació ¡ la gestió de l'educació infantil; la participació en el procés de
matriculació en els centres públics ¡ concertats del terme municipal; el
manteniment ¡ l'aprofitament, fora de I'horari escolar, dels centres públics; el
calendari escolar, ¡ la gestió de la utilització de les instal-Iacions esportives dels
centres públics en horari extraescolar.

Així mateix, tenint en compte l'article 1.2 del Decret llei 2/2014, de 21 de
novembre, de mesures urgents per aplicar a les Illes Balears la Llei 27/2013, de
77 de desembre, de racionalització ¡ sostenibilitat de l'Administració local, ¡

l'Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació AdministracióGeneral de |'Estat—
Comunitat Autónoma de les Illes Balears de 30 de maig de 2015 (BOIB núm. 76,
de 21 de maig), el municipi de Palma, amb la subscripció d'aquest Conveni,
exerceix una competencia propia.

. El Text Consolidat del Decret pel qual s'estableixen els requisits mínims dels
centres de primer cicle d'educació infantil, aprovat pel Decret 23/2020, de 31 de
juliol, disposa que la Conselleria d'Educació ¡ Cultura, en coordinació, si escau,
amb els consells insulars, ha de configurar un mapa escolar de l'educació
infantil de primer cicle a les Illes Balears.

. Mitjancant el Decret 131/2008, de 28 de novembre, s'estableix ¡ regula la xarxa
d'escoles infantils públiques i els serveis per a l'educació dela primera infancia



”¿
mn. mr…

vm

G
0
I
B

/

C. del Ter, 16
Poligon de Son Fuster
07009 Palma
Tel. 971 17 78 00
educacioiunaversitat,caab.es

de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears ¡ es crea l'Institut per a l'Educació
de la Primera Infancia, al qual correspon l'elaboració del mapa escolar de
l'educació infantil de primer cicle a les Illes Balears, abans esmentat. Després
dela modificació d'aquest Decret mitjancant el Decret 16/2019, de 15 de marc
(BOIB núm. 35, de % de marc), també es preveu promoure l'escolarització dels
infants de les families més vulnerables socialment; especialment, de les
families en risc d'exclusió social. Per aixo, aquest aspecte s'ha introdu'it en les
cláusules d'aquest conveni.

La xarxa d'escoles infantils públiques de les Illes Balears esta formada pels
centres educatius de primer cicle d'educació infantil dels quals és titular la

Comunitat Autónoma de les Illes Balears, així com pels centres la titularitat dels
quals correspon als consells insulars, als municipis ¡ a les institucions o als
organismes que formen part del sector públic de les entitats esmentades que,
de manera voluntaria, s'integrin a la xarxa mitjancant la subscripció del conveni
corresponent.

6. D'acord amb el que s'ha exposat, en data 5 de setembre de 2019, Llorenc Carrió
Crespi, regidor de l'Area Delegada d'Educació ¡ Politica Lingúistica de
l'Ajuntament de Palma ¡ President del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants, va
adrecar un escrita la directora de l'Institut per a l'Educació de la Primera
Infancia mitjancant el qual sol-licitava que l'escoleta / escoietes infantils de les“
quals és titular l'Ajuntament de Palma s'incorporassin a la xarxa d'escoles
infantils públiques.

7. Es la voiuntat de l'Ajuntament de Palma donar compliment a la normativa
vigent ¡, en especial, adaptar—se a la recent normativa en materia de centres de
primer cicle d'educació infantil ¡ atenció educativa a la primera infancia.

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessária per
formalitzar aquest conveni, d'acord amb el que preveu l'article 78 dela Llei

3/2003, de 26 de marc, de régim jurídic de I'Administració dela Comunitat
Autónoma de les Illes Balears, ¡d'acord amb les segúents

Cláusuies

Primera
Objecte del conveni

Aquest conveni té per objecte fixar la col-iaboracióentre el Govern de les Illes
Balears, a través de la Conselleria d'Educació, Universitati Recerca, ¡ l'Ajuntament
de Palma per millorar I'oferta de places públiques de primer cicle d'educació
infantil, atenent les necessitats de Palma, ¡ afavorir la qualitat educativa deis
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centres. Amb aquest objectiu, ambdues parts es comprometen a dur a terme les
actuacions segúents:

a) Crear ¡ consolidar places de primer cicle d'educació infantil.

b) Sostenir centres de primer cicle d'educació infantil.

c) Millorar l'organització ¡ el funcionament dels centres que integren la xarxa ¡ la
col-laboració en materia d'assessoramentpsicopedagógic als centres ¡ als
serveis per a families.

d) Oferír activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats
educatives de les families amb infants de menys de tres anys, tenguin o no el
seu fill o fills escolaritzat.

e) Detectar, diagnosticar ¡ integrar els infants amb necessitats especifiques de
suport educatiu ¡ donar suport a aquests infants ¡, si escau, a les seves families.

]) Promoure l'escolarització dels infants de les families más vulnerables
socialment; especialment, de les families en risc d'exclusió social.

Mitjancant la subscripció d'aquest conveni, les escoles infantils de les quals és
titular l'Ajuntament de Palma formaran part de la xarxa d'escoles infantils
públiques de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears.

Segona
Centres ¡ serveis educatius

l'Ajuntament de Palma és titular de les escoles infantils segúents:

—EI Can Alonso (C/ Arxiduc Lluis Salvador, 83, 07004 Palma)
—EI Ciutat Antiga (C/Jaume Lluís Garau, 4, 07002 Palma)
—El Es Molinar (Carrer De Llucmajor, 87, 07006 Palma)
—El Maria Muti Mandilego (C/ Amer, 53, 07007 Palma)
-El Santa Catalina (C/ Despuig, 10, 07013 Palma)
-EI Santa Creu (C/ Sant Pere, 25, 07012 Palma)
-EI S'Arenal (C/ Gaspar Rui-lan, 3, 07600 S'arenal)
—EI Son Espanyolet (C/Ramiro De Maeztu, 2, 07013 Palma)
-EI Son Ferriol (C/ Escola Nacional, 60, 07198 Son Ferriol)
-EI Son Fuster Nou (C/ Gabriel Alzamora, 33, 07009 Palma)
-EI Son Roca (C/ Cap Enderrocat, S/N, 07011 Palma)

Els serveis educatius que desenvolupa l'Ajuntament de Palma, tenint en compte
els apartats c, d, e ifde la cláusula primera d'aquest conveni, són els segúents:



….
—a—vn -n—v—_

vm

- Activitats per a la millora d'assessoramentpsicopedagógic al centres ¡ serveis per
a les families.
— Activitats per I'enfortiment de les capacitats educatives de les families amb
infants menors de 3 anys.
— Activitats conjuntes amb altres organismes per ala detecció ¡ diagnóstic ¡ la
integració dels infants amb necessitats especifiques de suport educatiu ¡ el suport
a ells i a les seves families.
— Accions per promoure l'escolarització dels infants de les families més vulnerables
socialment; especialment, de [es families en risc d'exclusió social.
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Tercera
Compromisos ¡ drets de l'Ajuntament de Palma

1. En el marc dels objectius fixats enla cláusula primera, amb la subscripció
d'aquest conveni l'Ajuntament de Palma adquireix els compromisos segúents:

a) Participar en els programes de col-laboració entre administracions inclosos
en els plans biennals d'actuació per a l'educació de la primera infancia, així
com en els plans ¡ els programes que elabori l'Institut per a I'Educació dela
Primera Infancia, a fi de millorar les condicions educatives de la primera
infancia ¡ les capacitats educatives de les families als centres de que és
titular.

b) Afavorir la formació del personal, docent ¡ no docent, facilitant-li la

participació en els cursos ¡ les activitats de formació que s'organitzin.

c) Facilitar els mecanismes o els procediments de supervisió del funcionament
dels centres que l'Institut per a l'Educació de la Primera Infancia posi en
marxa.

d) Presentar, dins el darrer trimestre de cada any—a partir del 2019—, una
memoria 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 dela Primera Infancia la
informació que li sigui requerida, en els terminis que s'estableixin ¡ a través
de les eines que se li indiquin, d'acord amb el que disposa la cláusula
segúent, referida als diferents aspectes del funcionament de les escoletesi
dela realitat de la primera infancia del municipi.

¡) Facilitar a l'Institut per a l'Educació dela Primera Infancia la supervisió dels
centres de que sigui titular ¡ dels serveis ¡ els programes relatius a l'educació
dela primera infancia. *

C. del Ter, 16
Poligon de Son Fuster
07009 Palma
Tel. 971 17 78 00
educaciinnivei'sitat.caib.es
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g) Fer constar en la retolació, la informació, les comunicacions ¡ la publicitat
referides al centre la col-laboració dela Conselleria d'Educació, Universitat ¡

Recerca i la pertinenca del centre a la xarxa d'escoles infantils públiques,
mitjancant els logotips corresponents ¡ d'acord amb les instruccions que es
dictin.

. La subscripció d'aquest conveni permet a l'Ajuntament de Palma participar en
les convocatóries d'ajuts que convoqui la Conselleria d'Educació, Universitat ¡

Recerca per a la creació ¡ la consolidació de places de primer cicle d'educació
infantil; per al sostenimentde centres de primer cicle d'educació infantil; per a
l'oferta d'activitats, serveis ¡ programes per a l'enfortiment de les capacitats
educatives de les families amb infants de menys de tres anys, tenguin o no el
seu fill escolaritzat; per al funcionament de serveis educatius d'atenció
primerenca, ¡ per a l'escolarització dels infants de les families més vulnerables
socialment; especialment, de les families en risc d'exclusió social.

Els criteris de distribució dels ajuts són els establerts en els articles 5 a 7 del
Decret 131/2008.

A més, l'Ajuntament de Palma disposará de la informació ¡ l'assessoramentque
li proporcioni la Conselleria pel que fa a les escoletes ¡ l'atenció educativa de la

primera infancia, en el marc d'aquest conveni.

Quarta
Compromisos de la Conselleria d'Educació, Universitat ¡ Recerca

Amb la subscripció d'aquest conveni, la Conselleria d'Educació, Universitat ¡

Recerca adquireix els compromisos segúents:

0) Aprovar dins el primer trimestre de cada any, d'acord amb les seves
disponibilitats pressupostáries ¡ mitjancant una ordre, la quantia dels móduls a
partir dels quals es faran les convocatóries dels ajuts corresponentsper a la

creació, la consolidació ¡ el sostenimentde centres de primer cicle d'educació
infantil, així com per al funcionament de serveis educatius d'atenció
primerenca, per al funcionament de serveis ¡ programes per a l'enfortiment de
les capacitats educatives de les families ¡ per a l'escolaritzaciódels infants de les
families més vulnerables socialment —especialment, de les families en risc
d'exclusió social—, d'acord amb el que estableix l'article 8 del Decret 131/2008.

Tenir en compte les necessitats de l'Ajuntament de Palma ¡ dels diferents
municipis ¡ illes dela Comunitat Autónoma de les Illes Balears en el pla biennal
¡ en els programes que elabori l'Institut per a l'Educació de la Primera Infancia.
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C) Facilitar a l'Ajuntament de Palma Ies eines perque aquest pugui proporcionar la
informació en relació amb l'organització ¡ el funcionament dels centres que
integren la xarxa ¡ els serveis per a les families a que fa referencia la cláusula
anterior (apartat i.c).

XUJHOO

d) Afavorir la formació del personal docent facilitant que participi en els plans de
formació permanent del professorat de la Conselleria d'Educació, Universitat ¡

Recerca.

e) Comunicar a l'Ajuntament de Palma les actuacions que es duguin a terme en el
si de l'Administració autonómica relacionades, en concret, amb l'objectiu dela
xarxa ¡ la millora de l'atenció educativa dela primera infancia en general ¡ posar
a disposició seva tota la informació que hi estigui relacionada.

Cinquena
Participació de les families

X

gl Ambdues parts es comprometen a col-laborar per a la utilització dels centres
"

XX educatius com a espais de serveis integrals per a totes les families amb infants
3 d'edats corresponents a l'educació infantil, de manera que puguin esdevenir, de

mica en mica, espais on les families de I'entorn puguin trobar referents
d'informació, d'assessorament, de documentació, de formació ¡ de diáleg amb
altres families, ¡, en general, espais per a tot el que els pugui suposar un
acompanyament positiu en el procés de configuració de les seves capacitats ¡ el

seu projecte parentals. Així com en l'acollida ¡ acompanyament de les families más
vulnerables socialment; especialment, de les families en risc d'exclusió social.

Sisena
Seguiment del conveni

S'ha de constituir una comissió mixta de seguiment d'aquest conveni, que ha
d'estar formada pels membres segúents:

— Tres membres en representació de la Conselleria d'Educació, Universitati
Recerca. Un dels membres ha de ser el director de l'Institut per a l'Educació
de la Primera Infancia, 0 la persona que delegui. Els altres dos membres
han de ser nomenats pel conseller d'Educació, Universitat i Recerca a
proposta de la directora de l'Institut per a l'Educació de la Primera Infancia.

—— Tres membres en representació de l'Ajuntament de Palma, nomenats pel
Consell Rector del PatronatMunicipal d'Infantils.

Aquesta comissió s'ha de reunir a petició de qualsevol de les parts, que ho ha de
sol-licitar amb una antelació minima de deu dies.

C. del Ter, 16
Poligon de Son Fuster
07009 Palma
Tel. 971 17 78 DD

educaciouin¡versitat,caib.es
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Setena
Vigéncia

Aquest conveni té una durada de quatre anys, prorrogable per quatre anys més,
llevat que hi hagi una denúncia d'alguna de les parts, que s'ha de produir amb un
antelacló minima d'un mes respecte a la data en que es vulgui rescindir.

XUUHOG7

Ambdues parts hauran de complir els objectius ¡ els compromisos derivats de la

signatura d'aquest conveni ¡ del que estableix el Decret 131/2008, així com les
obligacions que estableix la normativa de subvencions, en el cas que s'hagin
percebut ajuts d'acord amb el que es disposa en la cláusula tercera.

Com a mostra de conformitat, signam aquest conveni en dos exemplars.

Palma, 24 de setembre de 2020
… …wºws—…_Per l'Ajuntament deP rr¿e€ ¿%
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