
tinuïtat a l’illa on obtingueren el pacte o canviar d’illa. El professorat que hagi
elegit vacant a l’illa de Formentera podrà optar voluntàriament a canviar d’illa
a l’adjudicació de l’any 2010.

El professorat podrà optar al canvi de plaça sempre que al·legui una causa
greu i degudament justificada. En cas de renúncia significarà l’exclusió de totes
les llistes.

Als docents majors de 55 anys que formin part de la llista vigent d’inte-
rins i amb almenys deu anys de serveis prestats als centres públics de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, se’ls garantirà que fins que complei-
xin l’edat de jubilació, si no obtenen plaça vacant, tindran prioritat en el nome-
nament com a funcionaris interins per a substitucions a l’illa de preferència.

5) Regulació i convocatòria de les interinitats

La Conselleria d’Educació i Cultura es compromet a:

1. Negociar abans del 31 de març de 2008 un sistema de regulació de les
interinitats del personal docent que entrarà en vigor en la convocatòria de l’any
2008.

El sistema tractarà de les normes generals del procés d’interinitats, el
barem de mèrits que contemplarà l’experiència docent, la titulació i la formació
permanent de l’aspirant, els motius de renúncia justificada, la reserva de places,
la confecció de llistes, l’adjudicació de la resta de vacants i substitucions, i la
incorporació dels nous aspirants.

La negociació també estableix el compromís d’incloure la regulació de les
llistes del cos de música i arts escèniques.

2. Establir, dins aquest procés de negociació, algun mecanisme que per-
meti que els docents interins:

a) víctimes de violència de gènere, puguin ocupar un lloc de treball que
no sigui incompatible amb la seva situació;

b) amb una discapacitat greu que comporti dificultat per a la seva mobili-
tat i que estigui reconeguda pels òrgans competents, sempre que acreditin la
compatibilitat entre la disminució i l’exercici de les tasques i funcions docents,
puguin ocupar llocs de feina adaptats a la seva situació.

3. Agilitar, millorar i apropar les adjudicacions de les places als interins
mitjançant la informatització del procés.

El desenvolupament normatiu i el seguiment dels diferents apartats d’a-
quest pacte es realitzaran dins el marc de la mesa sectorial d’educació.

La Conselleria d’Educació i Cultura es compromet a negociar aquells
aspectes de les distintes direccions generals que afectin el personal docent.

La Conselleria d’Educació i Cultura es compromet a revisar, al llarg del
curs 2011-2012, els termes globals del pacte d’estabilitat i, si la situació del sis-
tema educatiu ho requereix, renegociar un nou pacte.

I com a prova de conformitat, les parts signen per quintuplicat aquest
acord, a un sol efecte, en el lloc i la data assenyalades més avall.

Palma, 4 de febrer de 2008

La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chacón

El director general de Personal Docent
Miquel Coll Cañellas

El secretari d’Acció i Comunicació STEI-i
Gabriel Caldentey Ramos

La secretària general FETE-UGT
Carme Santamaría Pascual

El secretari general FE-CCOO
Rafael Pons Campos

El secretari general ANPE
Pere J. Mir Martorell

— o —

Num. 10720
Resolució de la directora general de Planificació i Centres en
relació amb el servei escolar de menjador als centres públics no
universitaris i les escoles matineres

Per Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 9 de setembre de
2003 s’estableix l’organització i el funcionament del servei escolar de menjador
als centres públics no universitaris (BOIB núm. 131, de 18 de setembre de
2003).

D’acord amb aquesta norma, cada any acadèmic la Direcció General de
Planificació i Centres, a l’inici del curs escolar, mitjançant resolució, ha d’esta-
blir les instruccions oportunes i fixarà les mesures per a l’organització i funcio-
nament del servei escolar de menjador en els centres d’educació infantil, pri-
mària i instituts d’educació secundària i d’altres centres de titularitat pública, on
s’especificaran, entre d’altres, els aspectes següents:

1.Calendari del servei escolar de menjador.
2.Orientacions bàsiques per a l’elaboració de menús i desenvolupament

d’hàbits saludables.
3.Cost màxim diari del menú al servei de menjador escolar.
4.Normes sobre contractació amb empreses i convenis amb institucions.
5.Gratificacions a l’encarregat/da del servei escolar de menjador i al per-

sonal docent que participi voluntàriament en l’atenció de l’alumnat.

El cost màxim diari del menú al servei de menjador escolar s’ha actualit-
zat tenint en compte l’IPC de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears durant
l’any 2010, que ha estat del 2,7%.

En conseqüència, i en virtut de les atribucions que m’atorga la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes, dict la següent

Resolució

1.Calendari del servei escolar de menjador

El servei escolar de menjador es presta a cada centre educatiu durant el
període d’activitats lectives, d’acord amb l’Ordre del conseller d’Educació i
Cultura que cada curs acadèmic estableix el calendari escolar per als centres
docents no universitaris de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2.Orientacions bàsiques per a l’elaboració de menús

Les empreses que gestionen els serveis de menjadors escolars dels centres
docents públics hauran de tenir en compte en l’elaboració dels menús les reco-
manacions previstes al ‘Document de consens sobre alimentació als centres edu-
catius’, aprovat el dia 21 de juliol de 2010 pel Consell Interterritorial del
Sistema Nacional de Salut. Aquest document està disponible a la pàgina web de
la Conselleria d’Educació i Cultura.

3.Preus del servei escolar de menjador del curs 2011-2012

3.1 Abans de l’inici del curs 2011/2012 el Consell Escolar de cada centre
ha de fixar el preu diari del menú del menjador escolar que han d’abonar els
usuaris, tenint en compte:

a) El preu del menú del curs anterior, que s’haurà de revisar d’acord amb
les següents regles: 

- Als contractes administratius de menjador formalitzats abans de l’any
2010, el preu del menú s’ha de revisar d’acord amb l’IPC general de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l’any natural anterior al de l’inici
del curs. Per tant, per al curs 2011/2012 els menús s’han de revisar tenint en
compte un increment del 2,7%.

- Als contractes administratius que han iniciat la seva vigència durant el
curs 2010/2011, el preu del menú s’haurà de revisar d’acord amb el que esta-
bleixin, per a cada cas, les clàusules del contracte i els plecs corresponents. 

b) Els canvis en el nombre o l’horari dels monitors encarregats d’atendre
els alumnes que l’empresa ha d’aportar a cada centre. En aquest supòsit el
Consell Escolar modificarà el preu establert d’acord amb la lletra a), prèvia
valoració per part de la Comissió de Menjadors, que haurà de tenir en compte,
si n’és el cas, l’oferta presentada per l’empresa adjudicatària durant el procedi-
ment de licitació del contracte. 

3.2 El preu diari del menú als menjadors escolars la gestió dels quals s’ha-
gi de contractar durant l’any 2011 serà el que figuri al contracte signat amb
l’empresa que resulti adjudicatària del concurs corresponent. En cap cas, excep-
te autorització específica, aquest preu podrà superar les quanties previstes a l’a-
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partat següent. 

3.3 El preu diari del menú (sense incloure l’eventual cost del personal no
docent encarregat de l’atenció de l’alumnat) per al curs 2011/2012 no podrà ser
superior a:

- Fins a 25 comensals: 4.96 euros 
- De 26 a 50 comensals: 4.59 euros 
- Més de 50 comensals: 4.22 euros 
3.4 El preu del menú es pot augmentar un 10% per als usuaris eventuals.

Són eventuals als efectes d’aquest apartat els alumnes que no superin el 70%
dels dies de menjador comptabilitzat per mesos. 

3.5 El preu del menú escolar aprovat d’acord amb els apartats anteriors no
podrà ser incrementat en cap cas per finançar altres despeses o activitats lúdi-
ques o professionals del centre educatiu o de la seva associació de mares i pares
d’alumnes.

4 Gratificacions per al personal docent encarregat del servei escolar de
menjador durant el curs 2010-2011 

4.1 El personal docent que dugui a terme les funcions d’encarregat/da del
servei escolar de menjador (previstes a l’article 10 i l’annex IV de la Resolució
del conseller d’Educació i Cultura de 9 de setembre de 2003), tindrà dret, com
a contraprestació en aquesta activitat, a una gratificació extraordinària, en fun-
ció del volum de gestió i nombre de comensals, que s’abonarà per una sola
vegada al final de cada curs escolar. Per al curs 2010/2011 les quanties d’a-
questes gratificacions són: 

- De 51 a 99 comensals: 8,72 euros per dia. 
- A partir de 100 comensals: 9,81 euros per dia. 

4.2 Les tasques d’organització, coordinació i direcció derivades del servei
escolar de menjador han de considerar-se incloses en el conjunt d’obligacions i
responsabilitats de l’equip directiu de l’escola, i no tasques afegides a les ordi-
nàries. Per tant, llevat del cas que es realitzin funcions específiques d’atenció als
alumnes durant l’horari del servei de menjador, no tindran un incentiu addicio-
nal ni específic. El director i president del Consell Escolar del centre supervisa-
rà i serà el responsable del servei. 

4.3 Per a l’abonament d’aquesta gratificació la direcció del centre educa-
tiu haurà d’enviar a la Secretaria General de la Conselleria d’Educació i Cultura
(Secció de Menjadors Escolars i Cafeteries) una relació amb les dades identifi-
catives del personal docent que ha dut a terme tasques d’encarregat/da del ser-
vei escolar de menjador durant el curs 2010/2011. Aquesta relació, que haurà
d’estar firmada per la direcció del centre, s’ha de trametre abans de l’1 de juny
de 2011.

5. Gratificacions per al personal docent encarregat de l’atenció de l’alum-
nat en el servei escolar de menjador i durant l’escola matinera durant el curs
2010-2011

5.1 Les tasques d’atenció i cura de l’alumnat durant el servei escolar de
menjador, que preveu l’article 8 de la Resolució del conseller d’Educació i
Cultura de 9 de setembre de 2003, podrà realitzar-les el professorat del centre,
amb caràcter voluntari.

5.2 Aquest professorat tindrà dret a una gratificació extraordinària que
s’abonarà per una sola vegada en nòmina al final del curs escolar, segons el
nombre real de dies en què s’hagi col·laborat. Per al curs 2010/2011 la quantia
de la gratificació serà de 6.91 euros per dia.

5.3 Per a l’abonament d’aquesta gratificació la direcció del centre educa-
tiu haurà d’enviar a la Secretaria General de la Conselleria d’Educació i Cultura
(Secció de Menjadors Escolars i Cafeteries) una relació amb les dades identifi-
catives del personal docent que ha dut a terme tasques d’encarregat/da de l’a-
tenció de l’alumnat al servei escolar de menjador durant el curs 2010/2011.
Aquesta relació, que haurà d’estar firmada per la direcció del centre, s’ha de tra-
metre abans de l’1 de juny de 2011.

5.4 La figura de personal docent encarregat de l’atenció de l’alumnat és
incompatible amb la figura d’encarregat del servei de menjador escolar.

5.5 També percebrà l’esmentada gratificació el personal docent del centre
que s’encarregui, voluntàriament, de l’atenció de l’alumnat durant el temps
dedicat a escola matinera. Aquesta funció és compatible amb la d’encarregat del
servei de menjador o d’atenció de l’alumnat.

Per a l’abonament d’aquesta gratificació la direcció del centre educatiu
haurà d’enviar a la Secretaria General de la Conselleria d’Educació i Cultura
(Secció de Menjadors Escolars i Cafeteries) una relació amb les dades identifi-
catives del personal docent que ha dut a terme tasques d’atenció de l’alumnat a
l’escola matinera durant el curs 2010/2011. Aquesta relació, que haurà d’estar

firmada per la direcció del centre, s’ha de trametre abans de l’1 de juny de 2011.

6. Personal no docent encarregat de l’atenció de l’alumnat

6.1 Quan no hi hagi professorat voluntari suficient per fer les tasques de
cura i atenció de l’alumnat en temps del servei escolar de menjador, el contrac-
tista o entitat col·laboradora estan obligats a la contractació del personal neces-
sari que les dugui a terme, sempre en nombre proposat pel Consell Escolar i d’a-
cord amb les característiques dels alumnes. En cap cas aquest nombre podrà ser
inferior al que s’indica a l’article 8.3 de la Resolució de 9 de setembre de 2003.

6.2 L’empresa contractista o entitat col·laboradora lliuraran un informe
econòmic dins el termini d’un mes des de la petició del Consell Escolar, sobre
la incidència en el preu del menú de cada un dels monitors contractats. S’haurà
d’acompanyar de tota la documentació escaient, i en tot cas la sol·licitada pel
Consell Escolar, que avali l’informe emès.

6.3 El personal no docent que desenvolupi tasques d’atenció de l’alumnat
durant l’horari del servei escolar de menjador haurà d’acreditar davant la direc-
ció del centre: tenir formació en higiene alimentària, el títol de coneixements de
llengua catalana equivalents al nivell A o superior i el títol de mestre o de moni-
tor- animador de temps lliure o equivalent, o els títols de tècnic superior d’edu-
cació infantil, tècnic superior d’animació sociocultural o tècnic superior d’ani-
mació d’activitats físiques i esportives.

7. Contractació del servei de menjador escolar per al curs 2011/2012 

7.1 Per cobrir la possible responsabilitat del contractista pels danys i per-
judicis ocasionats, l’empresa contractista ha de concertar una assegurança de
responsabilitat civil i d’intoxicació alimentària que inclogui com a riscs assegu-
rats, en relació amb el centre docent on es presta el servei de menjador escolar:

a) L’activitat d’elaboració i subministrament de menús als menjadors
escolars.

b) La guarda i custòdia dels alumnes usuaris del menjador durant el dinar
i els esbarjos anterior i posterior a aquest.

c) Els danys corporals i materials soferts pels alumnes o per tercers a con-
seqüència d’un accident ocorregut durant la prestació de l’activitat assegurada.

El capital mínim assegurat ha de ser de el que s’estableixi a cada contrac-
te. Si no s’especifica, ha de ser de 200.000 euros per cada centre docent. La
pòlissa ha de mantenir-se en vigor durant tot el termini d’execució del contrac-
te i, per tant, l’empresa ha d’estar al corrent del pagament de les primes de l’as-
segurança, la qual cosa ha d’acreditar davant la direcció del centre educatiu o
l’òrgan de contractació quan li ho requereixin.

7.2 No podran optar a l’adjudicació d’un contracte de menjador escolar
d’un centre educatiu aquelles empreses que haguessin gestionat el menjador
d’aquest mateix centre durant algun dels dos anys anteriors a la licitació i no
se’ls hagués prorrogat el contracte per algun dels motius següents:

a) Perquè s’haguessin produït incompliments contractuals degudament
acreditats.

b) Perquè el Consell Escolar hagi manifestat expressament la seva volun-
tat de no continuar amb la mateixa empresa adjudicatària amb fonament en una
valoració negativa de la qualitat del menú o de la gestió del servei. 

7.3 El contractista ha de facilitar la inspecció i la vigilància de l’execució
del contracte per part de la direcció dels centres educatius, amb la finalitat de
possibilitar-ne la correcció.

El contractista ha de cooperar amb la Direcció General de Salut Pública
de la Conselleria de Salut i Consum i la Secretaria General de la Conselleria
d’Educació i Cultura, o les entitats que aquestes designin, en la supervisió de
l’equilibri dietètic i nutricional dels menús escolars.

8. Publicació

Aquesta Resolució s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot
interposar un recurs d’alçada davant el conseller d’Educació i Cultura en el ter-
mini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva publicació, de conformitat
amb l’article 115 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, i l’article 58
de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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Palma, 9 de maig de 2011

La directora general de Planificació i Centres
Elvira Badia Corbella

— o —

Num. 10884
Correcció d’errades de la Resolució del director general de
Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 25 de
febrer de 2011 per la qual s’estableix el calendari del procés
d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments artís-
tics, als ensenyaments d’idiomes i als ensenyaments de persones
adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, per al curs 2011-2012

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 36 de 10 de març de 2011
es publicà la Resolució del director general de Formació Professional i
Aprenentatge Permanent de 25 de febrer de 2011 per la qual s’estableix el calen-
dari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments artís-
tics, als ensenyaments d’idiomes i als ensenyaments de persones adultes als cen-
tres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
per al curs 2011-2012. 

En data 17 de març de 2011, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm.
39 es publicà la correcció d’errades advertides en la Resolució del director gene-
ral de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 25 de febrer de 2011
per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels
alumnes als ensenyaments artístics, als ensenyaments d’idiomes i als ensenya-
ments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per al curs 2011-2012.

L’article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, del règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que la
rectificació d’errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions admi-
nistratives correspon a l’òrgan que hagi dictat l’acte o la disposició.

Per això, dict la següent

Resolució

Article únic

Aprovar la rectificació de l’errada comesa a l’Annex, calendari del procés
d’admissió i de matrícula del curs 2011-2012 de les Escoles d’Art.

On diu,

Prova específica 21 de juny
Adjudicació places 27 de juny
Prova específica 15 setembre

Ha de dir

Prova específica 27 de juny
Adjudicació places 30 de juny
Prova específica 16 setembre

Palma, 13 de maig de 2011

El director general
Miquel Mestre Morey

— o —

CONSELLERIA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I ENERGIA
Num. 10901

Correcció d’errors de la Resolució del Director General
d’Indústria, de 6 d’abril de 2011, per la qual s’estableixen les
convocatòries d’exàmens per a l’obtenció de diferents acredita-
cions professionals per a l’any 2011 ( BOIB núm. 62, de 23 d’a-
bril de 2011)

Antecedents

1.En el BOIB núm. 62, de 23 d’abril de 2011, es va publicar la Resolució
del Director general d’Indústria de 6 d’abril de 2011 per la qual s’estableixen les
convocatòries d’exàmens per a l’obtenció de diferents acreditacions professio-
nals per a l’any 2011.

2.S’han advertit errors en l’annex 1 referit a las bases de la convocatòria.

Fonaments de dret

1.L’article 105.2 de la LLei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, esta-
bleix que ‘així mateix, les administracions públiques poden rectificar en qual-
sevol moment, d’ofici o instància dels interessats, el errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes’.

2.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, disposa que la
revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació dels errors
materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives correspon a
l’òrgan que ha dictat i l’acte o la disposició.

Per tot això, dict la següent

Resolució

1.Rectificar els errors observats en la Resolució del Director General
d’Indústria, de 6 d’abril de 2011, per la qual s’estableixen les convocatòries d’e-
xàmens per a l’obtenció de diferents acreditacions professionals per a l’any
2011 (BOIB núm. 62, de 23 d’abril de 2011).

2.S’han advertit errors i en la finalitat d’esmenar-los, es fa la correcció
següent:

a.. En tots el casos on diu ‘operador de grues autopropulsades’
Ha de dir ‘operador de grua mòbil autopropulsada’

b. En el punt 2.1 on diu ‘Si la titulació no coincideix amb cap de les que
figuren indicades, la persona particular ha d’adoptar la convalidació d’estudis
emesa per l’organisme competent.’

Ha de dir ‘Si la titulació no coincideix amb cap de les que figuren indica-
des, la persona particular ha d’aportar la convalidació d’estudis emesa per l’or-
ganisme competent.’

c. El punt F de l’apartat 2.2 ha de ser el punt E.

d. En el punt 3.2 on diu ‘Per a les proves que s’han de fer el mes de
novembre: des del dia 3 d’octubre fins el 31 de novembre de 2011.’

Ha de dir ‘Per a les proves que s’han de fer el mes de novembre: des del
dia 3 d’octubre fins el 31 d’octubre de 2011.’

e. S’elimina del punt 5 l’apartat d’instal·lador d’aparells a pressió (cate-
gories EP1 i EP5).

3.Publicar aquesta resolució en el Butlletí  Oficial de les Illes Balears.

Palma, 11 de maig de 2011

El Director general d’Indústria
Guillem Fullana Daviu

— o —

4.- Anuncis

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 10676

Inscripcions formalitzades en el Registre Únic de Fundacions de
les Illes Balears

Mitjançant la Resolució del director general de Relacions Institucionals de
27 d’abril de 2011, es va qualificar, reconèixer i inscriure la Fundación Rana,
amb domicili a la Rambla dels Ducs, 13, 1r, 07003 Palma. 

D’acord amb el que disposa l’article 6 dels Estatuts de la fundació, aques-
ta entitat persegueix objectius d’interès general. Així mateix, l’objecte i la fina-
litat de la fundació són els següents:
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