
Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 28238

Decret 122/2010, de 17 de desembre, pel qual es fixa el calenda-
ri de dies inhàbils per a l’any 2011, a l’efecte del còmput de ter-
minis administratius

La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu comú, estableix en l’article 48.7
que les administracions de les comunitats autònomes, amb subjecció al calen-
dari laboral oficial, han de fixar, en el seu àmbit respectiu, el calendari de dies
inhàbils a l’efecte del còmput de terminis, el qual ha de comprendre els dies
inhàbils de les entitats que integren l’Administració local en l’àmbit territorial
corresponent.

El Reial decret 98/1996, de 26 de gener, sobre traspàs de funcions i ser-
veis de l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
en matèria de treball -execució de la legislació laboral-, i el Decret 31/1996, de
7 de març, d’assumpció i distribució d’aquests serveis i funcions, atribueixen a
la Comunitat Autònoma la competència en matèria de determinació del calen-
dari laboral oficial en el seu àmbit territorial.

De conformitat amb el que disposa el Decret 75/1998, de 31 de juliol, pel
qual es regula el calendari de festes de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, en relació amb el Reial decret 2001/1983, de 23 de juliol, modificat pel
Reial decret 1346/1989, de 3 de novembre, el Consell de Govern aprovà en la
sessió de 14 de maig de 2010 el calendari de festes per a l’any 2011 en l’àmbit
de les Illes Balears (BOIB núm. 76, de 22 de maig de 2010). 

Per tot això, a proposta del conseller de Presidència, i havent-ho conside-
rat el Consell de Govern en la sessió de 17 de desembre de 2010,

DECRET

Article únic

Es fixa el calendari de dies inhàbils a l’efecte del còmput de terminis
administratius que regirà durant tot l’any 2011 a la comunitat autònoma de les
Illes Balears en els termes següents:

1. Seran dies inhàbils en tot l’àmbit territorial de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, a més dels diumenges, les festes laborals d’àmbit nacional
i d’aquesta comunitat autònoma que s’indiquen a continuació:

1 de gener Cap d’any
6 de gener Epifania del Senyor
1 de març Dia de les Illes Balears
21 d’abril Dijous Sant
22 d’abril Divendres Sant
25 d’abril Dilluns de Pasqua
15 d’agost Assumpció de Maria
12 d’octubre Festa Nacional
1 de novembre Tots Sants
6 de desembre Dia de la Constitució
8 de desembre Immaculada Concepció
26 de desembre Segona Festa de Nadal

2. A més, seran dies inhàbils a cada municipi de les Illes Balears els dies
de les seves respectives festes locals que figuren en l’annex de la Resolució de
la consellera de Turisme i Treball de 26 d’octubre de 2010 per la qual es fa
públic el calendari laboral general i local per a l’any 2011 en l’àmbit de les Illes
Balears (BOIB núm. 164, d’11 de novembre de 2010).

Disposició final

Aquest Decret s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat i en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i entra en vigor l’endemà d’haver-se publi-
cat en aquest darrer.

Palma, 17 de desembre de 2010

El president
Francesc Antich i Oliver

El conseller de Presidència
Albert Moragues Gomila

— o —

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 27839

Decret 121/2010, de 10 de desembre, pel qual s’estableixen els
drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als
centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics de
les Illes Balears

La formació en el respecte dels drets i les llibertats fonamentals i en l’e-
xercici de la tolerància dins els principis democràtics de convivència és un dels
objectius que ha de definir el sistema educatiu. Aprendre a viure junts consti-
tueix, sense cap dubte, una de les finalitats bàsiques de l’educació i un repte per
als nostres centres docents, on els alumnes han d’aprendre a conviure coneixent
millor els altres i a crear un entorn que impulsi la realització de projectes
comuns, la prevenció de conflictes i, en tot cas, si s’escauen, la resolució pací-
fica d’aquests. L’article 27.2 de la Constitució preveu que l’educació ha de tenir
per objecte el ple desenvolupament de la personalitat humana en el respecte als
principis democràtics de la convivència i als drets i les llibertats fonamentals.
Així mateix, la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), configu-
ra la convivència com un principi i com un fi del sistema educatiu i recull, com
a elements que la inspiren, la prevenció del conflicte i la resolució pacífica d’a-
quest.

Els drets i els deures són els mateixos per a tots els alumnes, sense més
distincions que les derivades de l’edat i del nivell educatiu que cursin. Així ho
estableix la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educa-
ció. Aquesta Llei es va modificar en matèria de drets i deures dels alumnes mit-
jançant la LOE, que incorpora competències dels òrgans de govern dels centres
docents a través de les quals es vol fer efectiva la convivència als centres, la pro-
tecció contra la violència de gènere, la igualtat efectiva entre homes i dones, i el
respecte als drets i les llibertats fonamentals. 

A hores d’ara, el règim jurídic que ordena els drets i els deures dels alum-
nes i les normes de convivència als centres docents procedeix d’una norma esta-
tal que data de 1995, el Reial decret 732/1995, de 5 de maig, pel qual s’esta-
bleixen els drets i els deures dels alumnes i les normes de convivència als cen-
tres. Des d’aleshores, les modificacions en la legislació educativa han estat
importants. Més importants encara han estat els profunds canvis experimentats
per la societat, que han repercutit fortament en el si dels centres educatius.
Aquest fet és especialment evident si ens centram en les relacions que els joves
mantenen entre ells i en les que mantenen amb els adults. Si els centres educa-
tius han de ser capaços de crear entorns que impulsin la convivència, que pre-
venguin els conflictes i, en tot cas, que els ofereixin una resposta educativa, i
han d’assumir la responsabilitat de projectar els valors fonamentals, individuals
i col·lectius, que defineixen una societat democràtica, es fa necessari adequar la
normativa existent a la situació actual. I no només es tracta de tenir un règim
jurídic actualitzat, sinó també un règim jurídic coherent i plenament incardinat
en el sistema educatiu vigent, a l’empara de la LOE, que serveixi per coadjuvar,
emparar i fomentar la consecució dels principis i les finalitats de l’educació pre-
vists en els articles 1 i 2 d’aquesta Llei. Tot això, en el marc general de les com-
petències en matèria educativa que, segons l’article 36 de la Llei orgànica
1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears,
corresponen a la Comunitat Autònoma.

Si abans s’assenyalava la necessitat d’adequar la normativa de drets i deu-
res existent a la situació actual, també es fa del tot necessari contextualitzar dins
un mateix marc normatiu els drets i els deures dels alumnes i els mecanismes
que contribueixin a millorar la convivència escolar. A partir del reconeixement
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