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AL CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS 
 

VOT PARTICULAR D’UGT DAVANT L’ACTA DEL PLE DEL CONSELL 
ESCOLAR DEL 3 I 4 DE MARÇ DE 2021  

RELATIU A LES ESMENES PRESENTADES DAVANT L’INFORME NÚM. 
06/2020  

SOBRE L’AVANTPROJECTE DE LLEI D’EDUCACIÓ 
DE LES ILLES BALEARS 

 
 

Constantino Davia Ladron, en qualitat de Secretari del sector d'ensenyament 
de la Federació d'Empleades i Empleats Públics de la Unió General de 
Treballadors (UGT), amb domicili a efecte de notificacions al carrer Font i 
Monteros, 8, 3r pis, C.P. 07003 de Palma, amb correu electrònic: 
tino.davia@ugt-serveispublics.eu, 
 

EXPOSA 
 

I.- Que els dies 3 i 4 de març del 2021 ha tingut lloc la reunió del Ple del 
Consell Escolar de les Illes Balears per debatre, valorar i votar l’admissió o 
inadmissió de les esmenes presentades davant l’Informe Núm. 06/2020 sobre 
l’Avantprojecte de Llei d’Educació de les Illes Balears, sobre la qual s’ha elevat 
la corresponent Acta. 
 
II.- Que el 23 de gener de 2021 UGT va presentar al Consell Escolar 
al.legacions mitjançant les quals aportava les Esmenes del sindicat a  
l’Avantprojecte de Llei d’Educació de les Illes Balears (Exp. 166/2019. Llei 
educació – Emissor: TBR/SERJUREDU – Document: Esborrany versió 3 – 
11/12/2020), per al seu debat i valoració en el si de  les reunions de la 
Comissió Específica d'Ordenació que es durien a terme els dies 27,28, 
i 29 de gener. 
 
III.- Que el Consell Escolar de les Illes Balears no va admetre a tràmit les 
al·legacions amb totes les propostes d’UGT per intentar millorar molts dels 
aspectes de l’Avantprojecte de Llei d’Educació presentades per entendre que la 
seva presentació havia estat fora de termini. 
 
IV.- Davant la negativa del Consell Escolar de les Illes Balears a tenir en 
compte les esmenes d’UGT a l’Avantprojecte de Llei d’Educació, ens vam 
interessar en demanar al Consell Escolar a que es devia aquesta causa 
d’exclusió. 
 
Des del Consell Escolar afirmen haver enviat un correu a UGT emplaçant-nos 
durant un termini concret a presentar les esmenes a l’Avantprojecte de Llei 
d’Educació. 
 
UGT no ha rebut aquest correu electrònic i el Consell Escolar tampoc ens ha 
acreditat degudament ni documentalment la recepció del mateix per la nostra 
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part, per aquest motiu considerem que la causa d’exclusió de les nostres 
esmenes no està fonamentada i no estem d’acord amb la seva inadmissió.  
 
V.- UGT va acudir a la Permanent del Consell Escolar de les Illes Balears i va 
votar les esmenes d’altres sindicats, pero no les nostres atès que al no haver 
rebut el correu electrònic emplaçant-nos a presentar-les des d’UGT no es va 
poder tenir l’opció d’aportar les seves esmenes. Per aquest motiu, des de la 
Permanent ens van dir que presentarem les nostres esmenes per a valorar i 
votar en el Ple sobre L’informe 06/2020. 
 
VI.- Que d’acord amb l’aplicació de l’article 43 del Reglament del Consell 
Escolar de les Illes Balears, aquest mateix Òrgan ha comunicat a UGT que les 
esmenes a l’Avantprojecte de Llei d’Educació que figuren al nostre escrit 
presentat el 23 de febrer, no seran acceptades i per tant no formaran part de 
debat en el Ple del Consell Escolar. 
 
En canvi, pel que fa a les al.legacions referides al contingut de l’Informe Núm. 
06/2020 que figuren al mateix escrit presentat el 23 de febrer si han estat 
acceptades per a debat i votació en el Ple. 
 
Per tot allò expossat anteriorment, 
 
SOL·LICIT es tengui per presentat aquest escrit i admès i estimat el Vot 
particular d’UGT a l’Acta del Ple del Consell Escolar sobre l’Informe Núm 
06/2020 reunit el 3 i el 4 de març del 2021, i en consequència demanem que 
s’adjunti a aquesta Acta el contingut complet de les Al.legacions i esmenes 
presentades per UGT davant aquest Òrgan el passat 23 de gener del 2021, així 
com la totalitat d’esmenes presentades el 23 de febrer de 2021 amb la intenció 
del seu debat en el ple dels dies 3 i 4 de març.  
 
 
En Palma a 5 de març de 2021. 
 
 
Constantino Davia Ladrón 

 
 
 
 
Secretari del Sector d’Ensenyament 

FeSP-UGT ILLES BALEARS 

 

Consell Escolar de les Illes Balears 


