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Proposta d’acord pel qual s’estableixen, com a unitats electorals per als 
funcionaris docents de l’ensenyament no universitari, les juntes de personal 
docent no universitari de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera 
  
L’article 7 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, 
determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de 
les administracions públiques, regula les unitats electorals i disposa que s’ha de 
constituir una junta de personal a cada província per al personal docent dels 
centres públics no universitaris quan els serveis estiguin transferits. 
 
Així, la comunitat autònoma de les Illes Balears, uniprovincial i amb els serveis 
educatius transferits, disposa d’una única junta de personal docent no universitari 
per a totes les illes com a òrgan col·legiat de representació del personal funcionari 
docent de l’ensenyament no universitari. 
 
No obstant l’anterior, l’article 39.4 del Text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, 
determina que els òrgans de govern de les comunitats autònomes poden 
modificar o establir unitats electorals per raó del nombre i les peculiaritats dels 
seus col·lectius. 
 
Tenint en compte això, la Conselleria d’Educació i Universitat considera que s’han 
d’adoptar les mesures necessàries perquè la insularitat que caracteritza la nostra 
comunitat autònoma no sigui un obstacle per garantir el dret dels funcionaris 
docents a la negociació col·lectiva de les condicions de treball i el 
desenvolupament adequat de l’acció sindical.  
 
Una d’aquestes mesures és la substitució de la unitat electoral única a la província 
per l’establiment de tres juntes de personal docent una a Mallorca, una a 
Menorca i una a Eivissa i Formentera que permetin que la insularitat no sigui un 
entrebanc per al desenvolupament eficient de l’acció sindical i per a la defensa 
dels interessos dels funcionaris docents. Cadascuna d’aquestes juntes, com a 
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òrgans mitjançant els quals s’estableixen vies de participació en la determinació 
de les condicions de treball, està legitimada per a la defensa dels interessos dels 
funcionaris docents de l’ensenyament no universitari dins el respectiu àmbit 
territorial d’actuació i té plena capacitat per regular la seva organització i el seu 
funcionament intern. 
 
D’acord amb tot el que s’ha exposat anteriorment, i prèvia negociació amb la Mesa 
Sectorial, propòs al Consell de Govern que adopti el següent 
 
Acord 
 
Primer. Establir, com a unitats electorals per als funcionaris docents de 
l’ensenyament no universitari, les juntes de personal següents: 
 

 La Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca 
 La Junta de Personal Docent no Universitari de Menorca 
 La Junta de Personal Docent no Universitari d’Eivissa i Formentera 

 
Segon. Indicar que les juntes establertes mitjançant aquest Acord quedaran 
constituïdes mitjançant la celebració de les eleccions sindicals corresponents.  

Tercer. Disposar que aquestes juntes substituiran la Junta de Personal Docent no 
Universitari de les Illes Balears, que quedarà extingida una vegada es 
constitueixin.  

Quart. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. 
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