CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS

Informe 4/2016 sobre l’avantprojecte de llei de modificació del Text refós
de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret
legislatiu 112/2001, de 7 de setembre
1. FETS
La Conselleria d’educació i Universitat va presentar al Consell Escolar de les
Illes Balears l’avantprojecte de llei de modificació del Text refós de la Llei de
consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001,
de 7 de setembre, en compliment de l’article 6 del decret legislatiu
112/2001, de 7 de setembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
Consells Escolars de les Illes Balears, i va sol·licitar-ne l’informe preceptiu
per tràmit urgent en data 05/02/2016.
El 08/02/2016, la secretaria del CEIB va remetre l’avantprojecte de llei als
consellers i a les conselleres per al seu coneixement i estudi, en sol·licitud
d’aportacions fins al dia 19/02/2016 d’acord amb l’article 38.2 del
Reglament del CEIB.
En la reunió de la Comissió Permanent del CEIB de data 02/02/2016 es va
acordar nomenar ponent al conseller Sr. Pere Carrió Villalonga
Dins el període establert varen presentar aportacions a l’avantprojecte de
llei els representants dels CEIB:
Guillem Serra (Personal d’administració i serveis)
Jordi Gual (FEUSO)
Vicenç Rodrigo (COAPA)
A la Comissió Permanent celebrada el dia 22 de febrer de 2016, el ponent
va exposar el contingut de l’informe en base a les aportacions rebudes.
Després del debat pertinent, el ponent va prendre nota de les modificacions
a l’esborrany a fi de poder elevar-lo al Ple del Consell Escolar. La Comissió
Permanent aprovà l’informe per unanimitat i el va elevar al Ple del CEIB.
El dia 24/02/2016 va remetre l’informe als consellers i conselleres per al seu
coneixement i estudi i s’obrí un termini de presentació d’esmenes que
finalitzà dia 03/03/2016.
Dins el termini de presentació d’esmenes es reberen les dels consellers:
Miquel A. Maria, Laia Obrador i Isabel Carnero
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El Ple del CEIB reunit el dia 9 de març de 2016, celebrat a Palma, aprovà
l’informe per unanimitat.
2. CONTINGUT DEL PROJECTE DE DECRET
L’avantprojecte de llei de modificació del Text refós de la Llei de consells
escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7
de setembre consta d’una exposició de motius, un article únic, una
disposició transitòria única i una disposició final única.
L’exposició de motius explicita la norma que es vol modificar i perquè es
vol modificar.
3. CONSIDERACIONS GENERALS
Tot i que el CEIB està d’acord amb la necessitat de recuperar la seva
composició anterior a la modificació realitzada pel Decret llei 5/2012
d’1 de juny, 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 i, en
conseqüència, valora de manera positiva aquest avant projecte de llei, fa
les consideracions següents:
PRIMERA.- Els canvis que proposa la modificació del Decret legislatiu
112/2001 es centren quasi en exclusiva en recuperar la composició
original del Consell Escolar de les Illes amb l’objectiu que les entitats
que han format tradicionalment el CEIB puguin recuperar la seva
representativitat original.
SEGONA.- Cal recordar-nos i recordar a l’executiu de govern que la
modificació actual no és més que una passa en el camí de la reinvenció
del CEIB i que el procés ha de continuar sense por a la transformació i
amb la màxima diligència.
TERCERA.- És necessari que en un futur pròxim es produeixin canvis
profunds en el sí del CEIB i per tant en la normativa que el regula perquè
aquest esdevingui un òrgan que ostenti una representació real i més
àmplia de la comunitat educativa.
QUARTA.- Qualsevol canvi en aquest sentit ha de ser fruit del debat dins
el propi CEIB i ha de contenir el màxim consens per garantir l’estabilitat
del nou model de Consell Escolar.
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CINQUENA.-Sense cap dubte la modificació, en el futur, ha preveure la
revisió de la composició per permetre una representació suficient, la
proposta de nomenament del President i Vicepresident per part del
propi Plenari amb la finalitat de triar el seu lideratge, la garantia d’una
major independència del govern executiu, l’anàlisi de les competències
per atendre amb garanties les necessitats de la comunitat educativa i
l’estructura i organització internes del CEIB, entre d’altres.
4. CONSIDERACIONS I PROPOSTES SOBRE L’ARTICULAT
Proposa una nova redacció de l’apartat d) de l’article únic de
d’esmentat avantprojecte de llei que diria el següent:
“d) Dues persones en representació del personal d’administració i
serveis dels centres educatius, proposades per les centrals i associacions
sindicals en proporció a la seva representativitat
5. CONSIDERACIÓ FINAL
El Consell Escolar de les Illes Balears, reunit en sessió plenària el 9 de març
de 2016, aprovà aquest informe per unanimitat dels consellers i conselleres
presents en el moment de la votació, la qual cosa faig constar als efectes del
que estableix l’article 6 de la Llei de consells escolars de les Illes Balears.
Palma, 10 de març de 2016
La secretària

El president

Margalida Salom Torrens

Pere Carrió Villalonga

Versió pendent de correcció lingüística

