
ACORD DE LA MESA D’ENSENYAMENT PRIVAT CONCERTAT DE 23 DE 
DESEMBRE DE 2021 PEL QUAL S’ESTABLEIXEN LES CONDICIONS DEL  
FINANÇAMENT DE LES JUBILACIONS PARCIALS DEL PROFESSORAT DELS 
CENTRES CONCERTATS  NASCUTS FINS AL 31 DESEMBRE DE 1961.

Parts

Per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, Martí Xavier March Cerdà, conseller 
d’Educació i Formació Professional.

Per les entitats patronals de l’ensenyament privat concertat: 
- LLucia Salleras Julià, presidenta de l’Associació Autonòmica Educació i Gestió - 

Escola Catòlica de les Illes Balears (EiG-ECIB) i de la Federació Espanyola de 
Religiosos d’Ensenyança Titulars de Centres Concertats a les Illes Balears (FERE-
CECA-ECIB) 

- Ventura Blach Amengual, president de l’Associació de Centres d’Ensenyança de les 
Illes Balears i Confederació Espanyola de Centres d’Ensenyança de les Illes Balears 
(ACENEB-CECEIB)

- Francisca Picornell Darder, presidenta de la FEIPIMEB 
- Jesús María Luna Fernández, president de FOQUA
- Escolástico Muñoz Juárez, representant de la UNAC

Per les organitzacions de titulars, Jaume Vicens Obrador, president de la Sectorial de 
Cooperatives d’Ensenyament de la UCTAIB.

Per les organitzacions sindicals:
- Ismael Alonso Sánchez, secretari general de FE-USO Illes Balears
- Ramon Mondéjar Coll, secretari d’Ensenyament Privat de l’STEI
- Antoni Sacarés Mas, secretari general de FSIE Illes Balears
- Constantino Davia Ladrón, secretari sector ensenyament de FeSP-UGT Illes Balears
- Mario Devis Luján, secretari general de FE-CCOO Illes Balears

Acord:

La Conselleria d’Educació i Formació Professional finançarà la totalitat de les despeses de 
nòmina i seguretat social de la jubilació parcial dels docents nascuts fins al 31 de desembre de 
1961 fins que assoleixen l’edat legal de jubilació, així com la totalitat de les despeses de nòmina
i seguretat social dels rellevistes dels centres concertats que cobren mitjançant nòmina delegada 
així com, si s’escau,  dels cooperativistes de les cooperatives que es financen mitjançant mòdul 
íntegre, en les següents condicions:  

a) Les sol·licituds de jubilacions parcials hauran de presentar-les els centres, a petició dels 
professors interessats, a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres. 



b) La documentació que caldrà aportar es determinarà a les instruccions que aprovi per a 
cada curs el Director General de Planificació, Ordenació i Centres. 

c) Únicament es finançaran les jubilacions parcials en què la reducció de jornada estigui 
compresa entre un mínim del 25 per 100 i un màxim del 75 per cent. 

d) En qualsevol cas només es finançarà la jornada del rellevista equivalent la jornada per 
la que es jubili anticipadament el jubilat parcial. No es finançaran  les hores del 
rellevista que excedeixin a les de la jornada de la jubilació parcial.

e) Els docents que sol·licitin la jubilació parcial i els rellevistes  hauran de complir amb 
tots els requisits que estableixi la normativa vigent de la Seguretat Social.

f) El jubilat parcial haurà d’acreditar una antiguitat com a mínim de 6 anys en nòmina 
delegada o com a soci cooperativista finançat mitjançant mòdul íntegre, en el moment 
d’iniciar-se la jubilació parcial.

g) A partir de gener de 2023, la Conselleria d’Educació i Formació Professional  es  
compromet a començar la negociació de la jubilació parcial per als nascuts a partir de 
l’1 de gener de 1962.

Com a mostra de conformitat, signam aquest Acord.

Palma,  23 de desembre de 2021

Per  la  Comunitat  Autònoma  de  les  Illes
Balears

Martí X. March Cerdà

Per  EiG-ECIB i  FERE-CECA-ECIB,  Escola
Catòlica de les Illes Balears

LLucia Salleras Julià

Per l’ACENEB-CECEIB

Ventura Blach Amengual

Per la FEIPIMEB

Francisca Picornell Darder

Per la UNAC

Escolástico Muñoz Juárez

Per FOQUA

Jesús María Luna Fernández



Per la UCTAIB

Jaume Vicens Obrador

Per FE-USO Illes Balears

Ismael Alonso Sánchez

Per l’STEI

Ramon Mondéjar Coll

Per FeSP-UGT Illes Balears

Constantino Davia Ladrón

Per FE-CCOO Illes Balears

Mario Devis Luján

Per FSIE

Antoni Sacarés Mas


