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G CONSELLERIA €0 EDUCAClO, Ajuntamentáde Palma
__ _I ”ORMAC'O
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Conveni específic de col-laboració entre el Govern de les Illes Balears i

l'Ajuntament de Palma i el Patronat Municipal d’Escoles Infantils ,per establir
la gratuïtat del servei educatiu de tercer d'educació infantil

Parts

Martí X. March i Cerdà, conseller d’Educació i Formació Professional, nomenat pel
Decret 9/2021, de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es
disposa el cessament i el nomenamentde membres del Govern de les Illes
Balears, en l'exercici de les facultats que li atribueixen els articles 11.c) i 804 de la
Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Llorenç Carrió Crespi, regidor d'Educació i Politica Lingüística, nomenat pel Decret
de batlia AJT201912198, de 17 de juny de 2019 (BOIB núm. 85, de 27 dejuny) i

president del Patronat Municipal d'Escoles d'Infants per Decret deJunta de
Govern 20190710_01_U018, de 10 dejuliol, en nom i representació d'aquests en
l'exercici de les facultats atribuïdes per l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local i l'article 18 dels Estatus del Patronat
Municipal d'Escoles d'Infants

Dades del centre 1

Titular Ajuntament de Palma NIF del titular P07040001

Denominació del centre El CAN ALONSO Codi 07013747

Adreça postal c/ Arxiduc Lluis Salvador, 83

Codi postal 07004 Localitat Palma Municipi Palma
BOIB d'autorització BOIB núm. 177 de 2008

Configuracióautoritzada de 1r cicle d'EI 1/1/1

Dades del centre 2

Titular Ajuntament de Palma NIF del titular P07040001

Denominació del centre EI ES MOLINAR Codi 07014296

Adreça postal c/de Llucmajor, 87

c. del Ter, 16 \
07009 Palma
Tel. 971 17 78 00
educatioraibes



\WHOO

C. del Ter, 16
07009 Palma
Tel. 971 17 78 00
educacio (mires

Codi postal 07006 Localitat Palma Municipi Palma

BOIB d'autorització BOIB núm. 68 de 2011

Configuracióautoritzada de ir cicle d'EI 2/3/4

Dades del centre 3

Titular Ajuntament de Palma NIF del titular P07040001

Denominació del centre EI MARIAMUTI MANDILEGO Codi 07013243

Adreça postal c/ d'Amer, 53

Codi postal 07007 Localitat Palma Municipi Palma

BOIB d'autorització BOIB núm. 173 de 2005

Configuracióautoritzada de ir cicle d'EI 1/1/2

Dades del centre 4
Titular Ajuntament de Palma NIF del titular P07040001

Denominació del centre El S'ARENAL Codi 07006676

Adreça postal c/ Gaspar Rullan, 3

Codi postal 07600 Localitat Palma Municipi Palma

BOIB d'autorització BOIB núm. 66 de 2005

Configuracióautoritzada de 1r cicle d'EI 1/4/4

Dades del centre 5

Titular Ajuntament de Palma NIF del titular P07040001

Denominaciódel centre El SON FERRIOL Codi 07014201

Adreça postal c/ de l'escola Nacional, 60

Codi postal 07198 Localitat Palma Municipi Palma

BOIB d’autorització BOIB núm. 134 de 2010

Configuracióautoritzada de 1r cicle d'EI 2/2/2

Dades del centre 6
Titular Ajuntament de Palma NIF del titular P07040001

Denominació del centre El SON FUSTER NOU Codi 07013413

Adreça postal c/ Gabriel Alzamora, 33

Codi postal 07009 Localitat Palma Municipi Palma

BOIB d'autorització BOIB núm. 2 de 2007

Configuració autoritzada de ir cicle d'EI 1/2/2
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C. del Ter. 16
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Dades del centre 7
Titular Ajuntament de Palma NIF del titular P07040001

Denominació del centre El CIUTATANTIGA Codi 07003778

Adreça postal c/ deJaume Lluis Garau, 4
Codi postal 07002 Localitat Palma Municipi Palma

BOlB d'autorització BOIB núm. 30 de 2004

Configuracióautoritzada de 1r cicle d'EI 2/5/3

Dades del centre 8

Titular Ajuntament de Palma NIF del titular P07040001

Denominació del centre El SANTA CATALINA Codi 07005817

Adreça postal c/Despuig, 10

Codi postal 07013 Localitat Palma Municipi Palma

BOIB d'autorització BOIB núm. 182 de 2005

Configuracióautoritzada de 1r cicle d'El 1/3/4

Dades del centre 9
Titular Ajuntament de Palma NIF del titular P07040001

Denominació del centre El SANTA CREU Codi 07013450

Adreça postal c/ de Sant Pere, 25

Codi postal 07012 Localitat Palma Municipi Palma

BOIB d'autorització BOIB núm. 167 de 2007

Configuracióautoritzada de 1r cicle d'El 1/3/2

Dades del centre 10
Titular Ajuntament de Palma NIF del titular P07040001

Denominació del centre El SON ESPANYOLET Codi 07014302

Adreça postal c/ Ramiro de Maeztu, 2

Codi postal 07013 Localitat Palma Municipi Palma

BOIB d’autorització BOIB núm. 8 de 2012

Configuracióautoritzada de ir cicle d'EI 2/2/2



G Dades del centre 11

O Titular Ajuntament de Palma NIF del titular P07040001

% Denominaciódel centre El SON ROCA Codi 07006603

/ Adreça postal c/ del Cap del Pinar, 2

Codi postal 7011 Localitat Palma Municipi Palma

BOIB d'autorització BOIB núm 29 de 2004

Configuració autoritzada de 1r cicle d'EI 1/3/4

Antecedents

]. Aquest Conveni se subscriu en aplicació del que disposen l'article 7 de la Llei

1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears, i els articles 1, 2, 4, 6, 7 i

la disposició final primera del Decret llei 8/2022, de 16 d'agost, de mesures
urgents per garantir la gratuitat de l'educació dels infants matriculats al tercer
nivell d'educació infantil als centres de la xarxa pública d'escoles infantils i de
la seva xarxa complementària a partir del mes de setembre de 2022, i per ala
creació d'un fons extraordinari per compensar una part dels descomptes del
transport interurbà a partir de l'1 de setembre de 2022 i fins al 31 de
desembre de 2022.

2. l'Ajuntament de Palma va subscriure el Conveni de col-laboracióper millorar
l'oferta de places de primer cicle d'educació infantil i les condicions educatives
dela primera infància i d’aquesta manera es va incorporar a la xarxa d'escoles
infantils públiques de les Illes Balears (d'ara endavant, xarxa pública), amb
data de dia 24 de setembre de 2020.

3. El representant de l'Ajuntament de Palma, titular del centre o centres, i, si
escau, el de l'entitat dependent que subscriu el conveni, declara, o declaren,
que el centre compleix els requisits prevists en les disposicions esmentades
en el punt 1 dels antecedents i els que estableix 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 dejuliol, i també que
cap persona contractada pel centre està inscrita en el Registre central de
delinqüents sexuals,

Les tres parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per
formalitzar aquest Conveni, d'acord amb el que preveu l'article 78 dela Llei

3/2003, i d'acord amb les següents
Clàusules

Primera
Objecte del Conveni

C. del Ter, 16
07009 Palma
Tel. 971 17 78 00
educario mil“; es 4



1. Aquest Conveni té per objecte establir la gratuïtat i finançar la prestació del
servei educatiu dels alumnes matriculats de tercer d’educació infantil en els
termes en què s'indica en l'article 2 del Decret llei 8/2022.
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2. El mòdul de sostenimentde les aules de tercer d'educació infantil és l'aprovat

mitjançant el Decret llei 8/2022 amb les condicions que figuren en l'article 2
del Decret llei esmentat i que es concreten en aquest Conveni. L'import
d'aquestmòdul es pot actualitzar d'acord amb el que estableix el punt 2 de la

disposició final tercera d’aquesta mateixa normal

Segona
Compromisos de l'Ajuntament de Palma, titular dels centres i del Patronat
Municipal d'Escoles Infantils.

1. En el marc dels objectius fixats enla clàusula primera, amb la subscripció
d'aquest Conveni l'Administració titular del centre o centres esmentats en els
antecedents adquireix els compromisos següents:

a) Per públic l'horari del tercer curs d'educació infantil del centre, o centres, i

la distribució per trams horaris, aixicom els horaris d'entrada i sortida,
d'acord amb el que disposen l'article 16 del Decret 30/2022, d'1 d'agost,
pel qual s’estableix el currículum i l'avaluació de l'educació infantil a les
Illes Balears i l'article 16 del Text consolidat aprovat pel Decret 23/2020.

b) Dins l'horari del tercer curs d'educació infantil, donar el servei
d'escolarització bàsica d'un mínim de quatre hores, sense incloure-hi les
menjades, amb caràcter gratuit. S'ha de fer constar així en totes les
publicacions i informacions a les famílies. Aquest horari d'escolarització
bàsica ha de tenir lloc entre les 8 h i les 14 h dels dies laborables, del mes
de setembre al mes de juny. En cas que per causesjustificadesel titular
del centre vulgui establir l'escolarització bàsica en un horari diferent,
haurà de comptar amb l'informe favorable de la Conselleria d'Educació i

Formació Professional.
c) Desglossar les quotes a pagar per les famílies corresponentsals trams

horaris a què fa referència la lletra a), de manera que expliciti la gratuïtat
del tram d'escolarització finançat.

d) Assumir la resta de despeses pel tram horari de servei educatiu bàsic d'un
mínim de quatre hores d'acord amb el que preveu la lletra d) de l’apartat
1 de l'article 2 del Decret llei 8/2022.

e) Exposar i fer pública la informació relativa als trams horaris i a les quotes
que han de pagar les famílies en un lloc visible del centre. S'ha d'introduir
aquesta informació en el programari de gestió de la Conselleria
d'Educació i Formació Professional en un termini no superior a quinze
dies des de l'aprovació de l'ordenança o reglament de preus. A partir del

C. del Ter, 16
07009 Palma
Tel. 971 17 78 00
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9)

h)

])

k)

/)

curs 2023—2024, aquesta informació s'haurà d'introduir abans que acabi el
periode de matriculació ordinari.
Dur a terme el procés d'escolarització d'acord amb la normativa que
estableixi el règim d'admissió d'alumnes ales escoles infantils públiques
de les Illes Balears mitjançant el programari de la Conselleria d'Educació i

Formació Professional.
Impartir els ensenyamentsobjecte d'aquest Conveni d'acord amb els
currículums vigents i amb els reglaments dela Conselleria d'Educació i

Formació Professional aplicables ala comunitat autònoma de les Illes
Balears.
Complir, el personal docent, les condicions acadèmiques de titulació i

estar capacitat per ala docència d'acord amb la normativa reguladora de
les llengües de l'ensenyament a les Illes Balears.
Durant la vigència d'aquest Conveni, fer les gestions adients per
comprovar que tot el personal del centre disposa del certificat que
acredita que no s'està inscrit en el Registre central de delinqüents
sexuals, en compliment del que disposa l'article 57 dela Llei orgànica
8/2021, de 4 dejuny, de protecció integral a la infància i l'adolescència
davant la violència.
Estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries i amb
la Seguretat Social. La Conselleria d'Educació i Formació Professional obté
d'ofici els certificats que acrediten que el titular del centre es troba al
corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions
tributàries amb l'Agència Estatal d'AdministracióTributària i amb la
hisenda autonòmica. En el cas que l'entitat titular del centre o centres
denegui aquesta autorització, ha d'aportar un certificat expedit per la

Tresoreria General de la Seguretat Social, un certificat de l'Agència Estatal
d'AdministracióTributària i un certificat de la hisenda autonòmica abans
del dia 30 de setembre de cada any dels cursos escolars en què aquest
Conveni sigui vigent.
Sotmetre's al control financer que les disposicions vigents atribueixen a la

Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Durant la primera quinzena del mes dejuliol de cada curs escolar en que
el titular del centre hagi rebut les quanties assignades a l'efecte del
compliment d'aquest conveni de gratuïtat, presentar davant la Conselleria
d’Educació i Formació Professional una memòria justificativa en la qual
constin, com a minim, les dades d'obertura i tancament de cada una de
les aules per ales quals s'han rebut els pagaments, la data i els canvis de
configuració efectuats durant el curs que afectin aules on hi hagi alumnes
de tercer d'educació infantil i nombre d'alumnes matriculats en cada
grup, a més de la relació del personal assignat a aquestes aules durant el
curs i el seu càrrec i titulació i lajustificació dels fons rebuts, aixícom
qualsevol altra informació complementària relativa al compliment dels
compromisos i obligacions que s'estableixi que s'ha d'aportarmitjançant



instruccions aprovades perla Conselleria d'Educació i Formació
Professional.

2. En relació amb ies aules finançades a través d'aquest Conveni s’ha de tenir
present el següent:
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a) Les unitats de tercer d'educació infantil han d'estar autoritzades i en
funcionament durant deu mesos.

b) En el cas d'aules que obren menys de deu mesos, però més de cinc, la
quantia del mòdul s'ha de calcular proporcionalment al temps d'obertura.
Els centres podran solllicitar la posada en funcionament d'aules
autoritzades per al curs corrent abans de l’1 de febrer de cada any,
segons les necessitats d'escolarització del municipi.

c) D'acord amb la Instrucció 1/2022, de 25 d'abril de 2022, dela directora
general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, per ala
solvlicitud de canvis de configuració i augments extraordinaris de ràtio als
centres del primer cicle d'educació infantil de titularitat pública i de la
xarxa educativa complementària ala xarxa d'escoletes públiques de les
illes Balears (d'ara endavant, Instrucció 1/2022), en el cas d'alumnes en
aules de diferents nivells educatius o aules mixtes de centres singulars,
s'ha de calcular el mòdul proporcionalment al nombre d'alumnes de
tercer d'educació infantil matriculats al centre un mínim de sis mesos i

que estiguin registrats en el programa de gestió de la Conselleria
d'Educació i Formació Professional (GESTIB). Els centres podran sol-licitar
els canvis de configuració per al curs corrent abans de l'1 de febrer de
cada any. A aquest efecte, els alumnes hauran d'estar matriculats abans
del dia 1 de març.

d) En el cas de centres de més de tres unitats que canviïn la seva
configuració a l'empara de la Instrucció 1/2022, no hi podrà haver més de
dues unitats per a un tram d'edat si primer no s'ofereixen dues unitats
per a tots els trams de primer cicle d'educació infantil. Els centres de dues
i tres unitats han d'oferir, en el procés d'admissió ordinari, places dels tres
nivells educatius del primer cicle d’educació infantil.

e) L'Administració titular ha de sol-licitar el reajustament administratiu i

comptable que correspongui.
f) El finançament de les aules en relació amb el nombre d'infants de tercer

d'educació infantil matriculats al centre és el consignat en el quadre
següent (sempre que no existeixi la possibilitat de fer agrupaments de
dos nivells educatius o mixts):

Nombre d’au/es Nombre d’infants de tercer Finançament
autoritzades [ en d'educació infantil
funcionament matriculats
1 Di 3 20 45.000 €
2’“ De 19 o 20 45.000 € + (nombre d'infants

c. del Ter. 16
07009 Palma
Tel. 971 17 78 00
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G matriculats — 18) )( 2.500 €

0 2 De 21 a39 454000€x2

Í 3’? De 37 a 40 45.000 € x 2 + (nombre d'infants
B matriculats « 36) )( 2.500 €

/ 3 De 41 5158 45.000€x3
4’” De 55 a 60 45.000 € x 3 + (nombre d'infants

matriculats - 54) X 2500 €
4 De 61 a77 45.000€x4
5’? De 73 a 80 45.000 € x 4 + (nombre d'infants

matriculats — 72) )( 2.500 €
5 Més de 80 45.000 € )( 5

3. Abans de l'inici del procés d'escolarització per als centres de primer cicle
d’educació infantil de les xarxes pública i complementària i d'acord amb els
informes de necessitats previstes d'escolarització i dins el termini establert a
tal efecte (abans de l'1 de març), el titular del centre o centres informarà de la
previsió del nombre d'aules en funcionament per al curs següent. En cas que
variï el nombre d'unitats en funcionament respecte del curs anterior, el titular
del centre sol-licitarà el reajustamentadministratiu i comptable que
correspongui.

4. Excepcionalment, d'acord amb l'article 4 del Decret llei 8/2022, en aquells
casos en què els ajuntaments i consells insulars o els seus ens dependents no
hagin suspès el cobrament de les quotes corresponentsala gratui'tat de les
quatre hores des de l'1 de setembre de 2022, una vegada que s'hagi signat
aquest Conveni han de retornar la quantia de les quotes corresponents al
tram horari gratuït a les famílies que les hagin abonat, amb efectes d'1 de
setembre de 2022 o l'inici del curs corresponent.

Tercera

C. del Ter, 16
07009 Palma
Tel. 971 17 78 00
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Compromisos de la Conselleria d'Educació i Formació Professional

Amb la subscripció d'aquest Conveni, la Conselleria d'Educació i Formació
Professional s’obliga a assignar fons públics al titular del centre o centres de
la xarxa pública o a l'ens públic dependent que en tengui delegades les
competències, per al sostenimentde les unitats de tercer d'educació infantil
en funcionament, a partir del curs 2022-2023, d'acord amb el que s'estableix
en l'article 2 del Decret llei 8/2022.

En el cas d'entitats beneficiàries dels ajuts de creació de places de primer cicle
d'educació infantil convocats per la Conselleria d'Educació i Formació
Professional, que han adquirit l'obligació de pertànyer ala xarxa pública a
partir de l'autorització, la Conselleria d'Educació i Formació Professional
s'obliga a assignar fons públics a aquests centres mitjançant la signatura



d’aquest Conveni per al sostenimentde les unitats de tercer d'educació
infantil en funcionament.

3. La Conselleria d'Educació i Formació Professional ha de fer efectiva aquesta
aportació de la manera següent:

\wHOO

a) El mòdul de sostenimentde les aules de tercer d’educació infantil és
I’aprovat mitjançant el Decret llei 8/2022, sens perjudici de les
actualitzacions a què es refereix l'apartat 2 de la disposició final tercera
d'aquestDecret llei, i d'acord amb les condicions que figuren en l'article 2

d'aquestamateixa norma.
b) Aquest mòdul s'assigna per unitat de tercer d'educació infantil completa,

autoritzada i en funcionament durant deu mesos, ies divideix en tres
pagaments per avançat, que corresponen a dos periodes de quatre
mesos i un darrer periode de dos. En el darrer pagament, si s'escau,
s'aplicaran els reajustaments que corresponguin no aplicats
anteriorment. En signar-se aquest Conveni es tramitaran els pagaments
que permetin la gratuïtat a partir del dia 1 de setembre de 2022 segons el
que estableixen els articles i, 2 i 4 del Decret llei 8/2022. D'acord amb
l'article 6.6 del Decret llei 8/2022, la Conselleria d'Educació i Formació
Professional ha d'establir anualmentun termini perquè els centres
s'incorporin el curs següent a les xarxes pública i complementària, de
manera que es puguin determinar amb precisió les necessitats
pressupostàriesper satisfer els compromisos adquirits.

c) En el cas d'aules que obrin menys de deu mesos, però més de cinc, la
quantia del mòdul s'ha de calcular proporcionalment al temps d'obertura.
En el darrer pagament, si s’escau, s'aplicaran els reajustamentsque
correspongui no aplicats anteriorment.

d) En el cas d'alumnes en aules de diferents nivells educatius o aules mixtes
de centres singulars, el mòdul s’ha de calcular proporcionalment al
nombre d'alumnes de tercer d’educació infantil matriculats al centre i que
estiguin registrats en el GESTIB, segons la Instrucció 1/2022.

e) L'import objecte de finançament és el que figura en l'annex d'aquest
Conveni, en el qual es detallen les unitats, les quanties i les partides
pressupostàries.

]) El finançament de les aules de tercer d'educació infantil es farà mitjançant
transferència, de la quantia corresponental periode, al titular del centre o
ala persona legitimament habilitada, d'acord amb el que s'indica en les
lletres b), c) i d) de l'apartat tercer de la clàusula tercera.

9) No s'exigeix la constitució de garantia per al pagament de les obligacions
derivades d'aquest Conveni.

h) En el cas de canvis de configuració a l'empara de la Instrucció 1/2022, el
titular del centre podrà sol-licitar el reajustament econòmic dela quantia
aplicada per fer efectiva la gratuïtat de l'escolarització segons el que

C. deiTer, 16
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preveuen les lletresf) i g) de l’article 2.1 del Decret llei 8/2022 i l'apartat 2

de la clàusula segona d'aquest Conveni, la qual cosa es farà efectiva una
vegada s'hagin duit a terme els tràmits administratius i pressupostaris
corresponents.

4. Correspon al conseller d'Educació i Formació Professional resoldre les
qüestions de litigi que se suscitin en la interpretació i execució d'aquest
Conveni. Contra la resolució del conseller, que té caràcter definitiu enla via
administrativa, es poden interposar eis recursos administratius prevists en la

Llei39/2015,d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, i en la Llei 3/2003, sense perjudici de la

interposició d'un recurs contenciós administratiu, d'acord amb la Llei 29/1998,
de 13 dejuliol, reguladora de lajurisdicció contenciosa administrativa.

Quarta
Seguiment del Conveni

El seguimentd'aquest Conveni s'ha de fer mitjançant la mateixa comissió mixta de
seguiment del Conveni de col-laboracióentre el Govern de les Illes Balears i

l'Ajuntament de Palma i, si s'escau, l'ens dependent corresponent, per millorar
l'oferta de places de primer cicle d'educació infantil i les condicions educatives de
la primera infància (conveni de xarxa pública).

Cinquena
Causes d'extinció

1. Aquest Conveni es pot resoldre de forma per qualsevol de les causes
següents:

a) El transcurs del termini de vigència del Conveni sense que se n’hagi
acordat la pròrroga.

b) L'acord deles parts, que s'ha de formalitzar per escrit.
c) La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de complir les

obligacions que es deriven de l'objecte del Conveni.
d) L'incompliment, per qualsevol deles parts, de les obligacions i els

compromisos assumits. En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar
ala part incomplidora un requerimentperquè compleixi en un termini
determinat les obligacions o els compromisos que es consideren
incomplerts. Si transcorregut el termini indicat en el requeriment
persisteix l'incompliment, la part requeridora notificarà a l'altra part la
concurrència dela causa de resolució i s'entendrà resolt el Conveni.

2) Una decisiójudicial declaratòria de nul-litat del Conveni. En aquest cas, es
podran exigir les responsabilitats que es derivin de l'incompliment.

f) Qualsevol altra causa distinta deles anteriors prevista en les lleis.
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2. En qualsevol cas, la resolució d'aquest Conveni per incompliment del titular
del centre educatiu d'alguna de les obligacions que s'hi estableixen implica
deixar de pertànyer ala xarxa pública amb efectes d'1 de setembre del curs
següent.

\CDHOO

Sisena
Vigència

1. Aquest Conveni té una vigència de quatre anys a partir de la data de
signatura, prorrogable per quatre anys més, i té efectes econòmics des de I'1

de setembre de 2022 ola data que correspongui per a aquells centres que
s'incorporin a la xarxa durant aquest curs (supòsit de l'apartat 2, clàusula
tercera d'aquest conveni); o la data que correspongui per a incorporacions
posteriors d'acord amb el que estableix l'apartat sisè de l'article 6 del Decret
llei 8/2022,

2. En qualsevol moment abans de la finalització del termini previst en l'apartat
anterior, els signants del Conveni en poden acordar la pròrroga per un
període màxim de quatre anys addicionals o l'extinció.

3. En cas que el Conveni es resolgui abans del termini previst en l'apartati
d'aquesta clàusula per qualsevol de les causes previstes enla clàusula
anterior, exceptuant en aquest cas la del transcurs del termini, la resolució del
Conveni produirà efectes a partir de l'1 de setembre del curs següent, i fins a
aquesta data les parts hauran de complir els objectius i els compromisos
derivats dela signatura d’aquest Conveni i del que estableixen el Decret llei
8/2022 i el Text consolidat aprovat pel Decret 30/2020.

4. Aquest Conveni podrà ser objecte de modificació per acord de les parts per a
la incorporació de nous centres de l'Administració signant o la modificació
dels centres o les unitats que hi figuren.

Com a mostra de conformitat, signam aquest Conveni en tres exemplars.

Palma, 21 de desem de 2022

Pel Govern del Illes al ars Per l'Ajuntament de Palma i pel
PatronatMunicipal d'Escoles Infantils
”

_

/

C. del Ter, 16
07009 Palma
Tel. 971 17 78 00
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Annex

Titular Ajuntament de Palma
NIF PO704000I

Entitat pública depenent de l’ajuntament Patronat Municipal d'Escoles Infantils
NIF P5704002D

CENTRE 1

Nom del centre 1 El CAN ALONSO

Codi del centre 1 07013747
BOIB d'autorització (;\/unien) ' (mm,? BOIB núm. 177 de 2008

Configuració autoritzada del centre 1

Unitats autoritzades
1r d'infantil 2n d'infantil 3r d'infantil Aules mixtes

1 1 1 0

Unitats en funcionament centre 1

1r d'infantil 2n d’infantil 3r d'infantil Aules mixtes o
agrupament de
dos nivells
educatius

Número aules 1 1 1 -

Data de posada 1 de setembre 1 de setembre 1 de setembre de
_

en funcionament de 2022 de 2022 2022

Alumnes matriculats de 3r d'infantil centre 1

Unitats de 3r d'infantil A B C D E

Nombre alumnes matriculats a
cada unitat de 3r d'infantil 17 0 0 0 O

Aula mixta amb alumnat de 3r d'infantil (només en el cas de centres smgu/ars)

Número d'alumnes de 3r d'infantil 0

Agrupament de dos nivells educatius amb alumnat de 3r d'infantil

12
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Número d'alumnes de 3r d'infantil O

CENTRE 2

Nom del centre 2 El ES MOLINAR

Codi del centre 2 07014296
BOIB d'autorització Numero , il'-(mn BOIB núm, 68 de 2011

Configuració autoritzada del centre
Unitats autoritzades

1r d'infantil 2n d'infantil 3r d'infantil Aules mixtes
2 3 4 0

Unitats en funcionament centre 2

1r d'infantil Zn d'infantil 3r d'infantil Aules mixtes o
agrupament
de dos nivells
educatius

Número aules 2 3 4’“ 0

Data de posada en 1 de setembre 1 de setembre 1 de setembre
_funcionament de 2022 de 2022 de 2022

Alumnes matriculats de 3r d'infantil centre 2

Unitats de 3r d'infantil A B C D E

Nombre alumnes matriculats a
cada unitat de 3r d'infantil 14 13 14 6 0

"“Segons l'establert a la taula de l'apartat 2.f) de la clàusula segona del conveni,
fins a 58 alumnes de 3r d'educació infantil, es financen tres aules completes.

Aula mixta amb alumnat de 3r d'infantil (només en el cas de centres singulars)
Número d'alumnes de 3r d'infantil 0

Agrupament de dos nivells educatius amb alumnat de 3r d'infantil
Número d'alumnes de 3r d'infantil O

CENTRE 3

Nom del centre 3 EI MARIA MUTI MANDILEGO

Tel. 971 17 78 00
educacio calla 05 13
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Codi del centre 3 07013243
BOIB d'autorització (;\; _ V i) : (l'z'lffl) BOIB núm. 173 de 2005

Configuració autoritzada del centre 3

Unitats autoritzades
ir d'infantil 2n d'infantil 3r d'infantil Aules mixtes

1 1 2 0

Unitats en funcionament centre 3

1r d’infantil Zn d'infantil 3r d'infantil Aules mixtes o
agrupament
de dos nivells
educatius

Número aules 1 1 2 0

Data de posada en 1 de setembre 1 de setembre 1 de setembre
_

funcionament de 2022 de 2022 de 2022

Alumnes matriculats de 3r d'infantil centre 3

Unitats de 3r d'infantil A B C D E

Nombre alumnes matriculats a
1 0 0

cada unitat de 3r d'infantil 15 6 0

Aula mixta amb alumnatde 3r d'infantil (només en el cas de centres singulars)
Número d'alumnes de 3r d'infantil O

Agrupament de dos nivells educatius amb alumnat de 3r d'infantil
Número d'alumnes de 3r d'infantil 0

CENTRE 4

Nom del centre 4 El S'ARENAL

Codi del centre 4 07006676
BOIB d'autorització (NL/meu} ' (km;; BOIB núm. 66 de 2005

Configuració autoritzada del centre 4
Unitats autoritzades

1r d'infantil 2n d'infantil 3r d'infantil Aules mixtes
1 4 4 0

TeL 971 17 78 00
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Unitats en funcionament centre 4
1r d'infantil 2n d'infantil 3r d'infantil Aules mixtes o

agrupament
de dos nivells
educatius

Número aules 1 3 2 0

Data de posada en 1 de setembre 1 de setembre 1 de setembre
funcionament de 2022 de 2022 de 2022

Alumnes matriculats de 3r d'infantil centre 4
Unitats de 3r d'infantil A B C D E

Nombre alumnes matriculats a
cada unitat de 3r d'infantil 18 17 0 0 0

Aula mixta amb alumnat de 3r d'infantil (només en el cas de centres singu/m's)
Número d'alumnes de 3r d'infantil 0

Agrupament de dos nivells educatius amb alumnat de 3r d'infantil
Número d'alumnes de 3r d'infantil O

CENTRE 5

Nom del centre 5 EI SON FERRIOL

Codi del centre 5 07014201

BOIB d'autorització (Número ! (lam; BOIB núm. 134 de 2010

Configuració autoritzada del centre 5
Unitats autoritzades

1r d'infantil 2n d'infantil 3r d'infantil Aules mixtes
2 2 2 0

Unitats en funcionament centre 5
1r d’infantil 2n d’infantil 3r d'infantil Aules mixtes o

agrupament
de dos nivells
educatius

Número aules 2 2 O

Tel. 971 17 78 00
edUCJUO amb es 15



Data de posada en 1 de setembre 1 de setembre 1 de setembre
funcionament de 2022 de 2022 de 2022

Alumnes matriculats de 3r d'infantil centre 5

\CUHQO

Unitats de 3r d'infantil A B C D E

Nombre alumnes matriculats a
cada unitat de 3r d'infantil 16 17 0 O 0

Aula mixta amb alumnat de 3r d'infantil (només en e/ cas de centres SlligU/(H'S)

Número d’alumnes de 3r d'infantil 0

Agrupament de dos nivells educatius amb alumnat de 3r d'infantil
Número d'alumnes de 3r d'infantil O

CENTRE 6

Nom del centre 6 El SON FUSTER NOU

Codi del centre 6 07013413
BOIB d'autorització i/UH/NEJ’O ; data; BOIB núm. 2 de 2007

Configuració autoritzada del centre 6
Unitats autoritzades

1r d'infantil 2n d'infantil 3r d'infantil Aules mixtes
1 2 2 0

Unitats en funcionament centre 6

1r d'infantil 2n d'infantil 3r d'infantil Aules mixtes o
agrupament
de dos nivells
educatius

Número aules 1 2 2 0

Data de posada en i de setembre 1 de setembre 1 de setembre
_( funcionament de 2022 de 2022 de 2022

Alumnes matriculats de 3r d'infantil centre 6

Unitats de 3r d'infantil A B C D E

Nombre alumnes matriculats a
cada unitat de 3r d'infantil 18 19 0 0 0

C. del Ter, 16
07009 Palma
Tel. 971 17 78 00
BdUCJUOtmb es «\ 16
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Aula mixta amb alumnat de 3r d'infantil (només en el cas de cent'/'es singulars)
Número d'alumnes de 3r d’infantil 0

Agrupament de dos nivells educatius amb alumnat de 3r d'infantil
Número d'alumnes de 3r d'infantil 0

CENTRE 7

Nom del centre 7 El CIUTATANTIGA

Codi del centre 7 07003778
BOIB d'autorització i'm/meu \ (I; BOIB núm. 30 de 2004

Configuració autoritzada del centre 7
Unitats autoritzades

ir d'infantil 2n d'infantil 3r d'infantil Aules mixtes
2 5 3 0

Unitats en funcionament centre 7

lr d'infantil 2n d'infantil 3r d’infantil Aules mixtes o
agrupament
de dos nivells
educatius

Número aules 2 4 4 O

Data de posada en 1 de setembre 1 de setembre 1 de setembre
funcionament de 2022 de 2022 de 2022

Alumnes matriculats de 3r d'infantil centre 7
Unitats de 3r d'infantil A B C D E

Nombre alumnes matriculats a
cada unitat de 3r d'infantil 16 15 15 15 0

Aula mixta amb alumnat de 3r d'infantil (només en el cas de centres smgu/m's)
Número d'alumnes de 3r d'infantil 0

Tel. 971 17 78 00
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Agrupament de dos nivells educatius amb alumnat de 3r d'infantil
Número d’alumnes de 3r d'infantil 0

CENTRE 8

Nom del centre 8 El SANTA CATALINA

Codi del centre 8 07005817
BOIB d'autorització (;\/minera _ Cima) BOIB núm. 182 de 2005

Configuració autoritzada del centre 8

Unitats autoritzades
1r d'infantil 2n d'infantil 3r d'infantil Aules mixtes

1 3 4 0

Unitats en funcionament centre 8

1r d’infantil 2n d'infantil 3r d'infantil Aules mixtes o
agrupament
de dos nivells
educatius

Número aules 1 3 4”E O

Data de posada en 1 de setembre 1 de setembre 1 de setembre
_

funcionament de 2022 de 2022 de 2022

Alumnes matriculats de 3r d'infantil centre 8
Unitats de 3r d'infantil A B C D E

Nombre alumnes matriculats a
cada unitat de Br d’infantil 15 12 15 14 0

“”Segons l'establert a la taula de l'apartat 2.f) de la clàusula segona del conveni,
fins a 58 alumnes de 3r d’educació infantil, es financen tres aules completes.

Aula mixta amb alumnat de 3r d'infantil (només en el cas de centres singu/ars)
Número d'alumnes de 3r d'infantil 0

Agrupament de dos nivells educatius amb alumnat de 3r d'infantil
Número d'alumnes de 3r d'infantil O

CENTRE 9
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Nom del centre 9 El SANTA CREU

Codi del centre 9 07013450
BOIB d’autorització "“.. "?!"(Íi ; 'i/ fi i’m BOIB núm. 167 de 2007

Configuració autoritzada del centre 9
Unitats autoritzades

ir d’infantil 2n d'infantil 3r d'infantil Aules mixtes
1 3 2 O

Unitats en funcionament centre 9

1r d'infantil 2n d'infantil 3r d'infantil Aules mixtes o
agrupament
de dos nivells
educatius

Número aules 1 3 2 0

Data de posada en i de setembre 1 de setembre i de setembre
_

funcionament de 2022 de 2022 de 2022

Alumnes matriculats de 3r d'infantil centre 9
Unitats de 3r d'infantil A B C D E

Nombre alumnes matriculats a
cada unitat de Br d'infantil 16 16 0 0 0

Aula mixta amb alumnat de 3r d'infantil (només en e/ cas de centres smgu/ars)
Número d'alumnes de 3r d'infantil 0

Agrupament de dos nivells educatius amb alumnat de 3r d'infantil
Número d’alumnes de 3r d'infantil 0

CENTRE 10

Nom del centre 10 EI SON ESPANYOLET

Codi del centre 10 07014302
BOIB d'autorització (Número , cima} BOIB núm. 8 de 2012

Configuració autoritzada del centre 10

TBL 971 17 78 00
educamotaibns 19



Unitats autoritzades
1r d'infantil 2n d'infantil 3r d’infantil Aules mixtes

2 2 2 0
\WHOO

Unitats en funcionament centre 10

ir d'infantil Zn d’infantil 3r d'infantil Aules mixtes o
agrupament
de dos nivells
educatius

Número aules 2 2 2 0

Data de posada en 1 de setembre 1 de setembre 1 de setembre
funcionament de 2022 de 2022 de 2022

Alumnes matriculats de 3r d'infantil centre 10
Unitats de 3r d'infantil A B C D E

Nombre alumnes matriculats a
cada unitat de 3r d'infantil 17 17 O 0 0

Aula mixta amb alumnat de 3r d'infantil (només en el cas de centres singu/ars)
Número d'alumnes de 3r d'infantil 0

Agrupament de dos nivells educatius amb alumnat de 3r d'infantil
Número d'alumnes de 3r d'infantil 0

CENTRE 1 1

Nom del centre 11 El SON ROCA

Codi del centre 11 07006603
BOIB d'autorització i'iVl}Di£?i'O ; da./a,; BOIB núm. 29 de 2004

Configuració autoritzada del centre 11

( Unitats autoritzades
ir d'infantil 2n d'infantil 3r d'infantil Aules mixtes

1 3 4 0

Unitats en funcionament centre 11

C. del Ter, 16
07009 Palma
Tel. 971 17 78 00
edutlxrio C.!illl’s 20
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1r d'infantil 2n d'infantil 3r d'infantil Aules mixtes o
agrupament de
dos nivells
educatius

Número aules 1 3 4 O

Data de posada en 1 de 1 de
.

1 de setembrefunaonament d 2022 setembre de setembre de —

6 2022 2022

Alumnes matriculats de 3r d’infantil centre 11

Unitats de 3r d'infantil A B C D E

Nombre alumnes matriculats a 12cada unitat de 3r d'infantil 13 13 14 0

Aula mixta amb alumnat de 3r d’infantil (només en el cas de centres singulars)
Número d'alumnes de 3r d'infantil O

Agrupament de dos nivells educatius amb alumnat de 3r d'infantil
Número d'alumnes de 3r d'infantil 0

Càlcul finançament (10mesos)
CENTRE 1

Número d'aules completes de 3r d'educació infantil 1 )( 45.000 € 45.000 €

Número d'infants per desdoblament d'aula per ràtio 0 )( 2.500 € 0 €
superior a 18 (osteriscs (au/a clàusula 3 apartat/dei
conveni)

Número d'infants de 3r d'educació infantil en el cas d'aula 0 )( 2.500 € 0 €
mixta o d'agrupament de dos nivells educatius
TOTAL CENTRE 1 per 10 mesos 45.000 €

CENTRE 2
Número d'aules completes de 3r d'educació infantil 3 x 45.000 € 135.000 €

Número d'infants per desdoblament d'aula per ràtio 0 x 2.500 € 0 €
superior a 18 (asterisc; rau/a c/àusu/a 3 apartat; del
conveni)

Número d’infants de 3r d’educació infantil en el cas d'aula 0 )( 2.500 € 0 €
mixta o d'agrupament de dos nivells educatius
TOTAL CENTRE 2 per 10 mesos 135000 €

Tel. 971 17 78 00
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CENTRE 3

Número d'aules completes de 3r d'educació infantil 2 x 45.000 € 90.000 €

Número d'infants per desdoblament d'aula per ràtio 0 x 2.500 € 0 €
superior a 18 instar/sta“ (tm/a c/r'iusu/a 3 apartmfde/
conveni )

Número d’infants de 3r d'educació infantil en el cas d'aula 0 x 2.500 € 0 €
mixta o d'agrupament de dos nivells educatius
TOTAL CENTRE 3 per 10 mesos 90.000 €

CENTRE 4
Número d'aules completes de 3r d'educació infantil 2 x 45.000 € 90.000 €

Número d'infants per desdoblament d'aula per ràtio Ox 2.500 € 0 €
superior a 18 (asteriscs tou/a clausu/a 3 dpariatfde/
conveni )

Número d'infants de 3r d'educació infantil en el cas d'aula 0 x 2.500 € 0 €
mixta o d'agrupament de dos nivells educatius
TOTAL CENTRE 4 per 10 mesos 90.000 €

CENTRE 5

Número d'aules completes de 3r d’educació infantil 2 x 45.000 € 90.000 €

Número d’infants per desdoblament d'aula per ràtio 0 X 2500 € 0 €
superior a 18 (CISíáïl'iSCS (m./la cidusu/a 3 aporta! fde/
conveni )

Número d'infants de 3r d'educació infantil en el cas d'aula 0 x 2.500 € 0 €
mixta o d'agrupament de dos nivells educatius
TOTAL CENTRE 5 per 10 mesos 90.000 €

CENTRE 6

Número d'aules completes de 3r d’educació infantil 2 )( 45.000 € 90.000 €

Número d'infants per desdoblament d'aula per ràtio 0 X 2500 € 0 €
superior a 18 (asteriscs taula clàusula 3 apartat/del
com/em)

Número d'infants de 3r d'educació infantil en el cas d'aula 0 x 2.500 € 0 €
mixta o d'agrupament de dos nivells educatius
TOTAL CENTRE 6 per 10 mesos 90.000 €

CENTRE 7
Número d'aules completes de 3r d’educació infantil 4 x 45.000 € 180.000 €

Número d'infants per desdoblament d'aula per ràtio 0 )( 2.500 € 0 €
superior a 18 (asteriscs rau/a C/àtlSLl/Cl 3 dpm'mtfde/
conveni )

Número d'infants d\3r d'educació infantil en el cas d’aula 0 x 2.500 € 0 €

Tel. 971 17 78 00
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G mixta o d'agrupament de dos nivells educatius
(I) TOTAL CENTRE 7 per 10 mesos 180000 €

8 CENTRE 8

/ Número d'auies completes de 3r d'educació infantil 3 x 45.000 € 135.000 €

Número d'infants per desdoblament d'aula per ràtio 0 x 2.500 € 0 €
superior a 18 insta/7555 mula clausula ? apartat ] del
conveni )

Número d’infants de 3r d'educació infantil en el cas d'aula 0 )( 2.500 € 0,00 €
mixta o d'agrupament de dos nivells educatius
TOTAL CENTRE 8 per 10 mesos 135000 €

CENTRE 9
Número d'aules completes de 3r d'educació infantil 2 x 45.000 € 90.000 €

Número d’infants per desdoblament d'aula per ràtio 0 x 2.500 € 0 €
superior a 18 (nsrenscs mula clàusula .? nparrrltfde/
conveni”)

Número d'infants de 3r d'educació infantil en el cas d’aula 0 x 2.500 € 0 €
mixta o d'agrupament de dos nivells educatius
TOTAL CENTRE 9 per 10 mesos 90.000 €

CENTRE 10
Número d'auies completes de 3r d'educació infantil 2 x 45.000 € 90.000 €

Número d’infants per desdoblament d'aula per ràtio 0 x 2.500 € 0 €
superior a 18 (asteriscs rau/r: clàusula 3 apa/'t'alfdel
COI7V€I11)

Número d'infants de 3r d'educació infantil en el cas d'aula 0 x 2.500 € 0 €
mixta 0 d'agrupament de dos nivells educatius
TOTAL CENTRE 10 per 10 mesos 90.000 €

CENTRE 11

Número d'aules completes de 3r d'educació infantil 3 x 45.000 € 135000 €

Número d'infants per desdoblament d'aula per ràtio 0 )( 2.500 € 0 €
superior a 18 (asterisc; taula clàusula 3 apartat/' del
conveni)

( Número d'infants de 3r d'educació infantil en el cas d'aula 0 )( 2.500 € 0 €
mixta o d'agrupament de dos nivells educatius
TOTAL CENTRE 11 per 10 mesos 135000 €

TOTAL per 10 mesos 1.170.000€
QUANTIATOTAL A REBRE 1.170.000,00€ x 4 anys 4.680.000 €

C. del Ter, 16
07009 Palma
Tel. 971 17 78 00
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G Finançament
0
I Any Partida pressupostària Període Quantia Quantia per
B per any/ terminis de

pagament
2022 13601 .421 K04.46000.1 1 .22131 setembre-desembre (4 mesos) 468000 € 468.000 €

gener—abril (4 mesos) 468000 €

2023 13601 .421 K04.46000.11 maig-juny (2 mesos) 234000 € 1.170000 €

setembre-desembre (4mesos) 468000 €

gener—abril (4 mesos) 468000 €
2024 13601 .421 K04.46000.11 maig—juny (2 mesos) 234000 € 1.170000 €

setembre-desembre (4 mesos) 468000 €

gener-abril (4 mesos) 468000 €
2025 13601.421K04.46000.11 maig-juny (2 mesos) 234000 € 1.170.000 €

setembre-desembre (4 mesos) 468000 €

gener—abril (4 mesos) 468000 €
2026 13601 .421 K04.46000.11 702000 €

maig—juny(2 mesos) 234000 €

TOTAL 4.680000 €

, 0

C. del Ter. 16
07009 Palma
Tel. 971 17 78 00
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