
Tercer. Facultar el conseller d’Educació i Cultura, a través de la Direcció
General de Planificació i Centres, perquè adopti les mesures necessàries per a
l’execució d’aquest acord.

Quart. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Marratxí. 

Cinquè. Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.’

Palma, 12 de novembre de 2010

El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila

— o —

Num. 25688
Acord del Consell de Govern de 12 de novembre de 2010 per a la
reprogramació dels terminis de presentació de la documentació
necessària d’acord amb els criteris d’elegibilitat del complement
lligat a antiguitat i formació dels professors previst en l’apartat 2
del pacte quart de l’Acord de 18 de juliol de 2008 pel qual s’a-
prova l’Acord per a la millora de l’ensenyament privat concertat
de les Illes Balears

En data 8 de febrer de 2010, el Consell de Govern aprovà l’addenda sobre
els criteris d’elegibilitat i el procediment per al pagament del complement lligat
a antiguitat i formació del professorat segons l’apartat 2 del pacte quart de
l’Acord de 18 de juliol de 2008 pel qual s’aprova l’Acord per a la millora de
l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears. 

La Llei 6/2010, de 17de juny, que modifica l’article 11 de la Llei 9/2009,
de 21 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2010, estableix en l’apartat 8 que tots els acords, con-
venis o pactes que impliquin creixements retributius superiors als que establei-
xen aquest article o les normes que el despleguin han d’experimentar l’adequa-
ció oportuna. Són inaplicables, en cas contrari, les clàusules o normes que s’hi
oposin.

La disposició addicional quarta de la Llei 6/2010 indica, en el punt 1.4t,
que se suspèn l’aplicació de l’esmentat Acord de la Mesa de l’Ensenyament
Concertat de les Illes Balears de 18 de juliol de 2008 durant l’any 2011 en els
termes següents:

‘1. D’acord amb el que disposa l’article 38.10 de la Llei 7/2007, de 12 d’a-
bril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i pel que fa als increments retributius
prevists per a l’any 2010, se suspèn l’aplicació dels acords següents:

[...]
4t L’Acord de la Mesa de l’Ensenyament Privat Concertat de les Illes

Balears de 18 de juliol de 2008, publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
núm. 105, de 29 de juliol de 2008, quant [...] el complement lligat a antiguitat i
formació del professorat [...].

2. Durant els anys 2010 i 2011, les entitats i els òrgans competents per
subscriure aquests acords poden negociar la reprogramació en el temps dels
increments retributius esmentats. En defecte d’acord, s’entendrà que els acords
esmentats s’han d’aplicar a partir de l’any 2012, amb el retard corresponent res-
pecte a les previsions inicialment acordades.’

Dia 28 d’octubre de 2010 es va reunir la Comissió de seguiment de
l’Acord de 18 de juliol de 2008 pel qual s’aprova l’Acord per a la millora de
l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears, per informar de la necessi-
tat de modificació del punt 1 de la clàusula 9a de l’Addenda aprovada pel
Consell de Govern en data 8 de febrer de 2010.

Per això, i per donar compliment a la disposició addicional 4.2 de la Llei
6/2010, el Consell de Govern, a proposta del conseller d’Educació i Cultura, en
la sessió de 12 de novembre de 2010, adoptà, entre d’altres, l’acord següent:

‘Primer. Modificar el punt 1 de la clàusula 9a de l’Addenda aprovada pel
Consell de Govern en data 8 de febrer de 2010, que passa a tenir la redacció
següent: 

1. Per tal de sol·licitar el reconeixement del complement lligat a antigui-
tat i formació del professorat a què es refereix aquesta Addenda, els terminis de
presentació de la documentació són els següents:

a) Els professors que l’any 2010 completin 18 o més anys d’antiguitat
han d’acreditar l’antiguitat i la formació durant el primer semestre, des de la
data de la signatura de l’Addenda al 15 de juny.

b) Els professors que el 2011 completin entre 6 i 17 anys d’antiguitat
han d’acreditar l’antiguitat i la formació durant el primer semestre de 2012, de

l’1 de gener al 15 de juny. 
c) Els professors que els anys 2012, 2013 i 2014 completin els 6 anys

d’antiguitat han d’acreditar l’antiguitat i la formació durant el primer semestre,
de l’1 de gener al 15 de juny de l’any en què es merita el dret a cobrar el com-
plement d’antiguitat i formació.

d) Els professors que a partir de gener de 2015 completin els 6 anys
d’antiguitat han d’acreditar l’antiguitat i la formació a partir del mes en què
hagin completat aquestes.

Segon. Pel que fa als professors que han lliurat la documentació per acre-
ditar l’antiguitat i la formació durant el primer semestre de l’any 2010, d’acord
amb el punt 1.a de la clàusula 9a, es continuen els tràmits prevists en aquesta
clàusula per al reconeixement dels professors que compleixen els requisits per a
l’abonament del complement lligat a antiguitat i formació (sexenni), si bé el dret
al cobrament no tindrà efectes econòmics fins dia 1 de gener de 2012, d’acord
amb l’apartat 2 de la disposició addicional quarta de la Llei 6/2010.

Tercer. Aquest acord s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, per a la seva difusió general.’

Palma, 12 de novembre de 2010

El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila

— o —

Num. 25735
Acord del Consell de Govern de 12 de novembre de 2010 pel qual
s’aprova el canvi de denominació de la Fundació Illes Balears
per a la Música, que passa a ser el Consorci per a la Música de
les Illes Balears «Orquestra Simfònica de les Illes Balears Ciutat
de Palma», i se n’aproven els nous Estatuts

Dia 18 d’octubre de 1988 es va constituir el Consorci per a la Música de
les Illes Balears, un ens públic creat pel Govern de les Illes Balears, el Consell
de Mallorca i l’Ajuntament de Palma amb l’objecte de gestionar i promoure el
desenvolupament i la difusió d’activitats musicals, principalment dins l’àmbit
de la comunitat autònoma.

Aquest Consorci es va constituir amb la denominació Fundació Illes
Balears per a la Música i els Estatuts, fins ara vigents, qualificaven també errò-
niament aquest ens com a organisme autònom. Tot això feia del tot necessària
una modificació dels Estatuts per tal de reflectir la naturalesa de consorci d’a-
quest ens i canviar-ne la denominació. A més, amb aquesta modificació s’ade-
qüen els Estatuts a l’actual trajectòria del Consorci i l’Orquestra Simfònica de
Balears «Ciutat de Palma».

La Junta Directiva del Consorci va aprovar el canvi de denominació i la
modificació dels Estatuts dia 15 d’octubre de 2009. El Ple de l’Ajuntament de
Palma va aprovar aquestes modificacions el 28 de juny de 2010, i el Ple del
Consell de Mallorca les va aprovar en la sessió de dia 29 de juliol de 2010.

El director general de Cultura de la Conselleria d’Educació i Cultura ha
emès, amb data 9 de novembre de 2010, una memòria justificativa de l’aprova-
ció dels Estatuts del Consorci per a la Música de les Illes Balears per part del
Govern de les Illes Balears.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller d’Educació i
Cultura, en la sessió de 12 de novembre de 2010, adoptà, entre d’altres, l’acord
següent:

‘Primer. Aprovar el canvi de denominació de la Fundació Illes Balears per
a la Música, que passa a ser el Consorci per a la Música de les Illes Balears
«Orquestra Simfònica de les Illes Balears Ciutat de Palma».

Segon. Aprovar els Estatuts d’aquest Consorci, el text dels quals s’incor-
pora com a annex a aquest Acord.

Tercer. Ordenar la publicació d’aquest Acord en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

Palma, 12 de novembre de 2010

El secretari del Consell de Govern
Albert Moragues Gomila
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