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Xarxa d' EscoletÉs Públ¡ques
de lÉ lllca Balcarc

conveni de col.laboració entre el Govern de les Illes Balears i lAjuntament de

Porreres per millorar l'oferta de places públiques de primer cicle d'educació

infantil i les condicions educatives de la primera infáncia

Parts

Martí X. March cerdá, conseller d'Educació i Formació Professional, nomenat pel

Decretgtz}2l , de 13 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es

disposa el cessament i el nomenament de membres del Govern de les Illes

Balears, en l,exercici de les facultats que li atribueix l'article I1 de la Llei 3/2003, de

26 de mar§, de régim jurídic de lAdministració de la comunitat Autónoma de les

Illes Balears.

Francisca Mora Veny, batlessa de l'Ajuntament de Porreres, nomenada en la sessió

plenária const¡tutiva de dia 15 de juny de 201 9.

Antecedents

La Llei orgánica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació, estableix

a la seva disposició addicional segona que les corporacions locals han de

cooperar amb les admin¡stracions educatives en la creació, la construcció i el

manten¡ment dels centres públics docents ique aquests centres, quan en

siguin titulars les corporacions locals, s'han de crear mitjanqant un conveni

entre els ajuntaments i lAdministració educativa. Així mate¡x, disposa que la
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programac¡ó general de l'ensenyament ha de contenir, en tot cas, una
programació específica de les places escolars en la quals'han de determinar les

comarques, els municipis i Ies zones on s'han de crear aquestes places.

2. 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 eficácia més gran dels recursos destinats a l'educació i contribuir a les
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 qué poden establir-se convenis
amb les corporacions Iocals, altres administracions ientitats privades sense
fina litat de lucre.

3. Larticle 25.2.n de la Llei 7/1985, de 2 d,abril, reguladora de les bases del régim
local, preveu que els municipis participin en la vigiláncia del compliment de
l'escolaritat obligatória i que cooperin amb les adm¡nistracions educatives
corresponents en l'obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous
centres docents ien la conservac¡ó, el manteniment i la vigiláncia dels edificis
de titular¡tat local destinats a centres públics d'educac¡ó infantil, d,educació
primária o d'educació especial.

AixÍ mate¡x, cal tenir en compte l,afticle 29.2.p de la Llei 2012006, de 15 de
desembre, municipal i de régim local de les Illes Balears, que preveu la
competéncia dels municipis en les matéries segúents: la planificació,
l'ordenació i la gestió de l'educació infantil; la participació en el procés de
matr¡culació en els centres públics i concertats del terme municipal; el
manten¡ment ¡ l'aprof¡tament, fora de l,horari escolar, dels centres públics; el
calendari escolar, ila gestió de la utilització de les ¡nstal.lacions esportives dels
centres públics en horari extraesco¡ar.

Així mateix, tenint en compte l,article 1.2 del Decret llei 2t2O14, de 2 j de
novembre, de mesures urgents per aplicar a les llles Balears la Llei 2712013, de
27 de desembre, de racionarització isostenibiritat de rAdministració rocar, i

lAcord de la comrssió Bilateral de cooperació Admin¡stració General de l,Estat-
comunitat Autónoma de res Illes Balears de 30 de maig de 201 5 (BOIB núm.76,
de 21 de maig), el municipi de porreres, amb Ia subscripció d,aquest Conveni,
exerceix una competéncia própia.

4. El rext consol¡dat der Decret per quar s'estabre¡xen els requisits mínims ders
centres de primer cicle d,educació infantil, aprovat pel Decret 23/2O2O,de 31 de
juliol, disposa que la Conselleria d,Educació i Formació professional, en
coordinació, si escau, amb els consells insulars, ha de configurar un mapá
escolar de l'educació infantil de primer cicle a les Illes Balears.
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La xarxa d'escoles infantils pÚbliques de les Illes Balears está formada pels

centres educatius de primer cicle d'educació infant¡l dels quals és titular la

comun¡tat Autónoma de les Illes Balears, així com pels centres la titular¡tat dels

quals correspon als consells insulars, als municipis i a les institucions o als

organismes que formen part del sector públic de les entitats esmentades que,

de manera voluntária, s'integrin a la xarxa mitjan§ant la subscripció del conveni

corresponent.

6. D'acord amb el que s'ha exposat, en data 19 de maig de 2021, Francisca Mora

Veny va adreEar un escrit a la directora de l'lnst¡tut per a l'Educació de la

primera Infáncia mitjan§ant el qual sol.licitava que l'escoleta infantil de la qual

és titular lAjuntament de Porreres s'incorporassin a la xarxa d'escoles infantils

públiques.

7. És la voluntat de l'Ajuntament de Porreres donar compliment a la normat¡va

vigent i, en especial, adaptar-se a la recent normativa en matér¡a de centres de

primer cicle d'educació infantil iatenció educativa a la primera infáncia

Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessária per

formalitzar aquest conveni, d'acord amb el que preveu l'article 78 de la Llei

3/2003, de 26 de marg, de régim jurídic de lAdministració de la Comunitat

Autónoma de les Illes Balears, id'acord amb les segÜents

Cláusules

Primera
Objecte del conveni

Aquest conveni té per objecte fixar la col.laboració entre el Govern de les Illes

Balears, a través de la Conselleria d'Educació i Formació Professional, i

lAjuntament de Porreres per millorar l'oferta de places públiques de primer cicle

d'educació ¡nfantil, atenent les necessitats de Porreres, i afavorir la qualitat

educativa dels centres. Amb aquest objectiu, ambdues parts es comprometen a

dur a terme les actuacions següents:
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5. Mitjansant el Text consol¡dat del Decret pel qual s'estable¡x i regula la xarxa

d'escoles infantils públiques i els serveis per a l'educació de la primera infáncía

de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears i es crea l'lnstitut per a l'Educació

de la Primera Infáncia, aprovat pel Decret 3012020 de 28 de setembre,

correspon a aquest Institut l'elaboració del mapa escolar de l'educació infantil

de primer cicle a les Illes Balears, abans esmentat. També es preveu promoure

l'escola rització dels infants de les famÍlies més vulnerables soc¡alment;

especialment, de les famílies en risc d'exclusió social. Per aixÓ, aquest aspecte

s'ha introduit en les cláusules d'aquest conveni'
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a) Crear i consolidar places de primer cicle d'educació infantil.

b) Sostenir centres de primer cicle d'educació infantil

c) Millorar l'organització i el funcionament dels centres que ¡ntegren la xarxa i la
col.laboració en matér¡a d'assessorament psicopedagógic als centres ials
serveis per a famÍlies.

d) Oferir act¡vitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capac¡tats
educatives de les famílies amb infants de menys de tres anys, tenguin o no el
seu fill o fills escolaritzat.

e) Detectar, diagnosticar i integrar els infants amb necessitats específiques de
suport educatiu i donar suport a aquests infants i, si escau, a les seves famílies

/') Promoure l'escola rització dels infants de les famÍlies més vulnerables
socialment; especialment, de les famílies en risc d,exclusió social.

Mitjangant la subscripció d'aquest conven¡, les escoles infantils de les quals és
t¡tular lAjuntament de Porreres formaran part de la xarxa d'escoles ¡nfant¡ls
públiques de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears.

Segona
Centres i serveis educatius

LAjuntament de Porreres és titular de les escoles infantils següents:

- Ei sa S¡tra (C. Pare Francesc Molina, s/n, 07260 porreres)

Els serveis educatius que desenvorupa rAjuntament de porreres, tenint en compte
els apartats c, d, e i f de la cláusula primera d,aquest conveni, són els següents:

- Act¡vitats per a la millora d'assessorament psicopedagógic ar centres i serveis per
a les famÍlies.
- Act¡vitats per l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies amb
infants menors de 3 anys.
- Activitats conjuntes amb altres organismes per a la detecció i diagnóstic i la
¡ntegració dels infants amb necess¡tats específiques de suport educatiu iel suport
a ells i a les seves famílies.
- Acc¡ons per promoure l'escolaritza ció dels ínfants de les famílies més vulnerables
socialment; especialment, de les famílies en risc d,exclusió social.
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Tercera
Compromisos i drets de lAjuntament de Porreres

1. En el marc dels objectius fixats en la cláusula primera, amb la subscripció
d'aquest conveni lAjuntament de Porreres adquireix els compromisos
següents:

o) Participar en els programes de col.laboració entre admin¡strac¡ons inclosos
en els plans biennals d'actuació per a l'educació de la primera infáncia, així
com en els plans i els programes que elabori l'Institut per a l'Educació de la
Primera Infáncia, a fi de millorar les condicions educatives de la primera
infáncia i les capacitats educatives de les famílíes als centres de qué és

titu la r.

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

participac¡ó en els cursos i les activ¡tats de formació que s'organitzin.

c) Facilitar els mecanismes o els procediments de supervisió del funcionament
dels centres que l'lnstitut per a l'Educació de la Primera Infáncia posi en

marxa.

d) Presentar, d¡ns el darrer trimestre de cada any -a partir del 2021-, una
memória 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 de la Primera Infáncia la
informació que li sigui requerida, en els terminis que s'estable¡xin ia través

de les eines que se li indiquin, d'acord amb el que disposa la cláusula

següent, referida als diferents aspectes del funcionament de les escoletes i

de la realitat de la prtmera infáncia del municipi.

fl Facilitar a l'Institut per a l'Educació de la Primera Infáncia la supervisió dels

centres de qué sigui titular i dels serve¡s i els programes relatius a l'educació

de la primera infá ncia.

g) Fer constar en la retolació, la informació, les comun¡cac¡ons i la publicitat

referides al centre la col laboració de la Conselleria d'Educació i Formació

Professional, i la pertinenga del centre a la xarxa d'escoles infantils
públiques, mitjansant els logotips corresponents id'acord amb les

instru ccions que es d¡ct¡n.

2. La subscripció d'aquest conveni permet a l'Ajuntament de Porreres participar

en les convocatóries d'ajuts que convoqul la Conselleria d'Educació i Formació

Professional per a la creació i la consolidació de places de primer cicle
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d'educació ¡nfant¡l; per al sostenim t de centres de primer cicle d'educació
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infantil; per a l'oferta d'activitats, serve¡s i programes per a l'enfortiment de les

capacitats educatives de les famílies amb infants de menys de tres anys,
tenguin o no el seu fill escolaritzat; per al funcionament de serveis educat¡us
d'atenció pr¡merenca, i per a l'escola ritza ció dels infants de les families més
vulnerables socialment; especialment, de les famílies en risc d'exclusió social.

Els criteris de distribució dels ajuts són els establerts en els articles 5 a 7 del
Text consolidat aprovat pel Decret 3012020.

A més, l'Ajuntament de Porreres disposará de la informació i l'assessorament
que li proporcioni la Conselleria pel que fa a les escoletes i l'atenció educativa
de la primera infáncia, en el marc d'aquest conveni.

Qua rta
Compromisos de la Conselleria d'Educació i Formació Professional

Amb la subscripció d'aquest conveni, la Conselleria d'Educació i Formació
Professional adquireix els compromisos següents:

b) Tenir en compte les necessitats de lAjuntament de porreres i dels diferents
mun¡cipis i illes de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears en el pla biennal
i en els programes que elabori l'lnst¡tut per a l'Educació de la primera Infáncia.

c) Facilitar a lAjuntament de Porreres les eines perqué aquest pugui proporcionar
la informació en relació amb l'organització i el funcionament dels centres que
integren la xarxa i els serveis per a les famílies a qué fa referéncia la cláusula
anterior (apartat 'l .c).

d) Afavorir la formació del personal docent facilitant que panicipi en els plans de
formació permanent del professorat de la Conselteria d,Educació i Formació
Professional-

e) Comunicar a lA(ntament de Porreres les actuacions que es duguin a terme en
el si de lAdminisü¡ció autonómica relac¡onades, en concret, amb l,objectiu de
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o) Aprovar dins el primer trimestre de cada any, d'acord amb les seves
disponibilitats pressupostáries i mitjansant una resolució, la quantia dels
móduls a partir dels quals es faran les convocatór¡es dels ajuts corresponents
per a la creació, la consolidació i el sosten¡ment de centres de primer cicle
d'educació infantil, aixi com per al funcionament de serveis educatius d'atenció
primerenca, per al funcionament de serveis i programes per a l'enfortiment de
les capacitats educatives de les famílies i per a l'escola rització dels infants de les
famílies més vulnerables socialment -espec¡alment, de les famílies en risc
d'exclusió social-, d'acord amb el que estable¡x l'article 8 del Text consolidat
aprovat pel Decret 3012020.
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Participació de les famílies

Ambdues parts es comprometen a col.laborar per a la utilització dels centres
educatius com a espais de serveis integrals per a totes les famílies amb infants
d'edats corresponents a l'educació ¡nfantil, de manera que puguin esdevenir, de
mica en mica, espais on les famílies de l'entorn puguin trobar referents
d'informació, d'assessora ment, de documentació, de formació i de diáleg amb
altres famílies, i, 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 iacompanyament de les famílies més

vulnerables socialment; especialment, de les famílies 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 següents:

- Tres membres en representació de la Conselleria d'Educació i Formació
Professional. Un dels membres ha de ser el director de l'Institut per a

l'Educació de la Primera Infáncia, o la persona que delegui. Els altres dos
membres han de ser nomenats pel conseller d'Educació i Formació
Professional a proposta de la directora de l'Institut per a l'Educació de la
Primera Inflncia.

- Tres membres en representació de lAjuntament de Porreres, nomenats
per la batlessa.

Aquesta comissió s'ha de reunir a petició de qualsevol de les parts, que ho ha de

sol.licitar amb una antelacró mínrma de deu dies.

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
antelació mínima d'un mes respecte a la data en qué es vulgui rescindir.

Ambdues parts hauran de complir els objectius i els compromisos derivats de la
signatura d'aquest conveni i del que estableix el Text consolidat aprovat pel
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Decret 30/2020, així com les obligacions que estableix la ativa de

la xarxa ila millora de l'atenció educativa de la primera infáncia en general i

posar a disposició seva tota la informació que hi estigui relacionada.
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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,21 de maig de 2021

Pel Govern de les Illes Balears Per lAjunta

-o
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