CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS

INFORME 2/2019 sobre l’Ordre de xx de xx de 2018 per la qual es regula la
composició, l’estructura i el funcionament del Consell de l’Educació i la
Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears.
BASES LEGALS
L’article 36.2 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei
orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix que correspon a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears la competència de desplegament legislatiu i
d’execució de l’ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats
i especialitats.
L’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques indica que en l’exercici de la iniciativa
legislativa i la potestat reglamentària les administracions públiques han
d’actuar d’acord amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat,
seguretat jurídica, transparència i eficiència. El contingut d’aquest projecte
normatiu s’ajusta als principis de la bona regulació.
L’article 19 de la Llei 4/2006, de 30 de març, d’educació i formació
permanents de persones adultes de les Illes Balears crea el Consell de
l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears
com a òrgan assessor, consultiu, de participació i de cooperació entre les
diferents administracions públiques i els agents econòmics i socials més
representatius implicats en l’educació i la formació permanents de les persones
adultes.
La disposició final primera de la Llei esmentada autoritza la conselleria
competent en matèria d’educació a dictar les normes adequades per executar,
aplicar i desenvolupar la Llei.
La disposició addicional tercera de la Llei 4/2006, de 30 de març, indica que la
conselleria competent en matèria d’educació establirà reglamentàriament la
composició i les funcions de les comissions insulars del Consell de l’Educació i
la Formació de les Persones Adultes.
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JUSTIFICACIÓ DE LA NORMA
Des de l’entrada en vigor de la Llei esmentada s’han dictat diverses
disposicions que afecten la formació de les persones adultes a les Illes Balears.
Atès que la Conselleria d’Educació i Universitat prepara una nova ordre que
afectarà els ensenyaments per a persones adultes que condueixen a l’obtenció
del títol de graduat en educació secundària obligatòria a les Illes Balears, i que
és voluntat d’aquesta Conselleria comptar en la seva elaboració amb l’informe
de l’òrgan de participació creat per la Llei 4/2006, de 30 de març, es fa
necessari regular la composició, l’estructura i el funcionament del Consell de
l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes prèviament a la
constitució del primer Consell.
FETS
La Conselleria d’Educació i Universitat va presentar dia 5 de febrer al Consell
Escolar de les Illes Balears, el projecte l’Ordre de xx de xx de 2018 per la qual es
regula la composició, l’estructura i el funcionament del Consell de l’Educació i
la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears.
El mateix dia 5 de febrer, la secretària del CEIB va remetre el projecte de Decret
als consellers i a les conselleres per al seu coneixement i estudi, en sol·licitud
d’aportacions fins al dia 19 de febrer de 2019 d’acord amb l’article 38.2 del
Reglament del CEIB.
A la Comissió Permanent de dia 11 de febrer es va decidir que la ponència seria
la d’Ordenació i Innovació del Sistema Educatiu i que el ponent seria el senyor
Pere Carrió Villalonga.
Dins el termini establert es reberen les aportacions de UOB i UCTAIB.
A la reunió de la Comissió Específica de dia 4 de març de 2019, es debateren
les aportacions i es va proposar l’elaboració de l’informe corresponent.
A la reunió de la Comissió Permanent duta a terme dia 14 de març de 2019, es
va estudiar el contingut de l’Informe i després del debat pertinent es aprovar
per unanimitat i es va elevar al Ple del CEIB.
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INFORME

1. ESTRUCTURA
El preàmbul conté les bases legals en les quals es fonamenta l’ordre i una
exposició de motius:
L’article 36.2 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei
orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix que correspon a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears la competència de desplegament legislatiu i
d’execució de l’ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats
i especialitats.
L’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques indica que en l’exercici de la iniciativa
legislativa i la potestat reglamentària les administracions públiques han
d’actuar d’acord amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat,
seguretat jurídica, transparència i eficiència. El contingut d’aquest projecte
normatiu s’ajusta als principis de la bona regulació.
L’article 19 de la Llei 4/2006, de 30 de març, d’educació i formació
permanents de persones adultes de les Illes Balears crea el Consell de
l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears
com a òrgan assessor, consultiu, de participació i de cooperació entre les
diferents administracions públiques i els agents econòmics i socials més
representatius implicats en l’educació i la formació permanents de les persones
adultes.
La disposició final primera de la Llei esmentada autoritza la conselleria
competent en matèria d’educació a dictar les normes adequades per executar,
aplicar i desenvolupar la Llei.
La disposició addicional tercera de la Llei 4/2006, de 30 de març, indica que la
conselleria competent en matèria d’educació establirà reglamentàriament la
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composició i les funcions de les comissions insulars del Consell de l’Educació i
la Formació de les Persones Adultes.
El contingut del projecte de Decret ve distribuït del mode següent:
Preàmbul.
Vuit articles.
Una disposició transitòria.
Dues disposicions final
2. CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES A L’ARTICULAT
Es proposa afegir a l’article 3. Composició. apartat c) Vocals:
-

Un representant de les Cooperatives de Treball Associat a
l’Economia Social de les Illes Balears.

-

Un representant del Col·legi Professional de Docents de les Illes
Balears.

-

Un representant del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en
Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears.

Justificació:
-

L’article 7.4 de la Llei 5/2011 de 29 de març, d’Economia Social
exposa:

Asimismo, las organizaciones, federaciones o confederaciones
representativas de cada Comunidad Autónoma tendrán
representación en los órganos de participación institucional de las
Administraciones de las Comunidades Autónomas que se ocupen de
las materias que afectan a sus intereses económicos y sociales, en la
forma en que se prevea por las Comunidades Autónomas.
-

La Llei 5/2019, de 8 de febrer, de modificació de la Llei 10/1998, de
14 de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears i de
creació del Col·legi Professional de Docents de les Illes Balears.

-

El CDLIB és l’entitat associativa de docents més antiga i més
representativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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3. CONSIDERACIÓ FINAL
El Consell Escolar de les Illes Balears, reunit en sessió plenària dia 9 d’abril de
2019 aprovà aquest Informe 2/2019 per assentiment.
Palma, 9 d’abril de 2019
La secretària

El president

Margalida Salom Torrens

Pere Carrió Villalonga
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