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Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 3 d’agost de 2015 per la qual es disposa el cessament i
el nomenament de membres, titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears

L’apartat 1 de l’article 9 del Text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de
setembre, estableix la composició del Consell Escolar de les Illes Balears. Aquest apartat va ser modificat per la disposició final segona del
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. Així mateix, l’apartat 2 del mateix article 9
disposa que els vocals del Consell Escolar de les Illes Balears han de ser nomenats per ordre del conseller competent en matèria d’educació,
d’acord amb les propostes formulades pels grups corresponents en els termes establerts reglamentàriament, mentre que l’article 10 estableix
les causes de cessament dels membres del Consell Escolar, una de les quals és la pèrdua de la condició de representant de l’organisme que els
ha proposats.
Atès el Decret 9/2015, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es disposa el nomenament dels membres del Govern de les
Illes Balears, correspon al conseller d’Educació i Universitat designar dos representants de la conselleria competent en matèria d’educació
(grup h), així com designar dues personalitats de prestigi reconegut en l’àmbit de l’educació, alguna de les quals ha de pertànyer a un
moviment de renovació pedagògica o a una institució reconeguda en l’àmbit educatiu (grup m).
Per tot això, d’acord amb el que estableix l’article 9.2 del Text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, dict la següent
Ordre

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2015/118/927758

Primer
Disposar el cessament de les persones que s’indiquen tot seguit com a membres del Consell Escolar de les Illes Balears, i alhora agrair-los la
seva col·laboració:
Grup h:
Titulars: María del Pilar Torrero Ortiz i Jordi Llabrés Palmer
Suplent: Bernat Quetglas Mesquida
Grup m:
Titulars: Clara Roca Lasheras i Mònica Vaquer Marín
Segon
Nomenar membres del Consell Escolar de les Illes Balears les persones que s’indiquen tot seguit:
Grup h:
Titulars: Marta Escoda Trobat i Eduard Ribau Font
Suplents: Tomeu Barceló Rosselló i Gabriel Colom Sagreras
Grup m:
Titulars: Pere Carrió Villalonga i Joana Maria Mas Cuenca
Tercer
Disposar que aquesta Ordre tengui efectes des del mateix dia en què es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 3 d’agost de 2015
El conseller d’Educació i Universitat
Martí X. March Cerdà
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