
 
Informe del ponent, Jordi Llabrés i Palmer, per al Ple del CEIB del 19/12/12 i que fou 
aprovat a la Comissió Permanent del CEIB de dia 11 de desembre de 2012 i pel Ple el 19 
de desembre de 2012.  
 
Projecte d’ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de XX de XX de 2012 per 
la qual es regula l’establiment dels preus públics que ha d’aplicar el Centre Integrat de 
Formació Professional Nauticopesquera per als ensenyaments que condueixen a 
l’obtenció de títols professionals i certificats d’especialitat de la marina mercant 
 
1-FETS. 
 
 La Conselleria d’educació, Cultura i Universitats, va presentar el passat dia 16 de maig de 
2012 al Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB), el projecte d’ordre del conseller 
d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es regula l’establiment dels preus públics 
que ha d’aplicar el Centre Integrat de Formació Professional Nauticopesquera per als 
ensenyaments que condueixen a l’obtenció de títols professionals i certificats 
d’especialitat de la marina mercant, amb la finalitat d’obtenir l’informe preceptiu. 
 
El passat 1 de juny, es va publicar el Decret Llei 5/2012,  de mesures urgents en matèria 
de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la 
comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques. Aquest 
Decret  incloïa dues disposicions referides al CEIB, que són la Disposició addicional 
dotzena. Cessament dels membres del Consells Escolar de les Illes Balears, la Disposició 
transitòria segona. Constitució del Consell escolar de les Illes Balears, en els punts 1 i 2 i 
la Disposició final segona: Modificació del Text refós de la Llei de consells escolars de les 
Illes Balears, aprovat pels Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, on es 
determinava el cessament dels membres del Consell Escolar de les Illes Balears i la seva 
nova constitució, amb un nombre menor de consellers. 
 
El passat 30 de juliol, es va constituir el CEIB en sessió plenària, que a l’article 38.1 diu 
“Els informes de caràcter preceptiu s’han d’emetre a sol·licitud del conseller competent en 
matèria d’educació en el termini de 60 dies hàbils des de la recepció de l’expedient. Un cop 
transcorregut aquest termini sense que s’hagin emès, es considerarà complert el tràmit. No 
obstant això, s’ha de tenir en compte el que es preveu en l’article 40.1. “,  i que a l’article 31 
punt 5 del Reglament del CEIB diu 5. “Es declara el mes d’agost inhàbil a l’efecte de 
celebrar reunions.”, per la qual cosa, transcorregut el temini per a l’emissió de l’informe 
sol·licitat es considera complert el tràmit. 
 
La Conselleria d’educació, Cultura i Universitats, va presentar el passat dia 26 de 
novembre de 2012, al Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB), el projecte d’ordre del 
conseller d’Educació, Cultura i Universitats per la qual es regula l’establiment dels preus 
públics que ha d’aplicar el Centre Integrat de Formació Professional Nauticopesquera per 
als ensenyaments que condueixen a l’obtenció de títols professionals i certificats 
d’especialitat de la marina mercant, amb la finalitat d’obtenir l’informe preceptiu. 
 



El dia 27 de novembre de 2012, la secretaria del CEIP va remetre el projecte d’ordre als 
Consellers per al seu coneixement i estudi, i s’obrí un termini per a la presentació 
d’aportacions que s’acabà dia 10 de desembre de 2012, d’acord amb l’article 38 del 
Reglament del CEIB.  
En la reunió de la Comissió Permanent del CEIB de dia 29 de novembre de 2012, es va 
acordar que seria la Comissió Permanent qui havia d’estudiar i redactar l’informe 
d’aquest projecte d’ordre . També es va acordar nomenar ponent al Sr. Mateu Cañellas 
Crespí com al ponent encarregat de la seva elaboració. 
 
El dia 4 de desembre, es va donar entrada al Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB), la 
petició per via d’urgència, l’ofici de data 22 de novembre, de l’esmentat projecte d’ordre. 
 
 Dins el termini establert van presentar aportacions al projecte d’ordre el següents 
consellers o entitats representades: el Sr. Martí Marc, en representació de la UIB, i el Sr. 
Alejandro Benito, en representació de FETE-UGT. 
 
Dia 11 de desembre de 2012 va tenir lloc la reunió de la Comissió Permanent, en la qual 
es va debatre les propostes; es va aprovar el projecte d’informe per elevar-lo al ple del 
CEIB, per 5 vots a favor, 0 en contra i 3 abstencions. 
 
2- ANTECEDENTS ESTABLERTS EN EL DECRET. 
 
La Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en 
l’article 3.2 c, estableix que les seves disposicions no són aplicables a les prestacions que 
retribueixin serveis i activitats administratives, quan concorrin els sectors públic i privat i, 
a més, siguin encomanades per la persona interessada amb tota espontaneïtat. 
 
La Comunitat Autònoma de les Illes Balears no ha establert un règim jurídic específic per 
als preus públics, per la qual cosa és d’aplicació supletòria la legislació estatal sobre la 
matèria, d’acord amb l’article 149.3 de la Constitució espanyola i l’article 87.3 de 
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 2/1983, de 25 de 
febrer, en la redacció que li dóna la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer. 
 
La regulació estatal dels preus públics es conté en la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i 
preus públics, modificada, entre d’altres, per la Llei 25/1998, de 13 de juliol. L’article 24 
d’aquesta norma estableix que tenen la consideració de preus públics les 
contraprestacions pecuniàries que se satisfacin per la prestació de serveis o la realització 
d’activitats efectuades en règim de dret públic, quan aquests serveis o aquestes activitats 
els presti també el sector privat i siguin de sol·licitud voluntària per part dels administrats. 
 
Segons el que es disposa en l’article 16 del text refós de la Llei de finances de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de 
juny, els preus que es regulen en aquesta disposició gaudeixen de les prerrogatives per ser 
cobrats. 
 
Mitjançant aquesta Ordre es regulen els preus públics aplicables als serveis que presta el 
Centre Integrat de Formació Professional Nauticopesquera per als ensenyaments que 



condueixen a l’obtenció de títols professionals i certificats d’especialitat de la marina 
mercant amb la finalitat de repercutir els costos reals d’aquests serveis. 
 
3- CONTINGUT DEL PROJECTE D’ORDRE. 
 
El projecte de decret consta de sis articles, una disposició addicional, una disposició final 
i un annex. 
 
4- CONSIDERACIONS I RECOMENACIONS GENERALS. 
 
Tots els serveis que dóna l’administració, tenen un cost, el qual pot ser suportat per 
l’Administració, per l’usuari o una combinació d’ambdues, i davant la complexitat de la 
situació econòmica actual i així com es planteja en el projecte d’ordre, es necessari 
l’existència d’un preu públic, no només pel cost que té, sinó perquè és important 
visualitzar que la gratuïtat total no existeix i que els preus públics reflecteixin el cost del 
servei que es dóna.  
Els diners recaptats pels serveis prestats pel Centre Integrat esmentat han de repercutir al 
mateix centre, no només per la feina feta, sinó també per les necessitats de tot tipus que 
té aquest  centre. 
 
5-  CONSIDERACIONS  I  PROPOSTES  SOBRE  EL  CONTINGUT  DEL  PROJECTE 
D’ORDRE. 
Una vegada debatudes les aportacions rebudes, la Comissió Permanent, que s’ha 
encarregat de l’elaboració del projecte d’informe, no ha considerat proposar el canvi de 
cap dels articles del projecte d’ordre. 
 
6- CONSIDERACIÓ FINAL. 
 
El Consell Escolar de les Illes Balears, reunit en sessió plenària de dia 19 de desembre de 
2012, aprova aquest informe 6/2012 per 8 vots a favor, cap vots en contra i 11 
abstencions, dels consellers presents en el moment de la votació, la qual cosa faig constar 
als efectes del que estableix l’article 6 de la Llei de conselles escolars de les Illes Balears. 
 
 
 
Palma, 19 de desembre de 2012 
 
La Secretària        El President 
 
 
 
 
 
 
María del Carmen Marino López     Jordi Llabrés i Palmer 
 


