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Ens trobam al principi d’una nova legislatura i al final de l’any 2019. 

Els inicis, per norma general, sempre solen ser molt impetuosos per les ganes de 

fer, per impulsar noves iniciatives i projectes però aquesta vegada sembla 

diferent perquè, a la vegada, és continuació de 

l’an-terior, i això, potser, fa actuar amb més 

prudència i rigor. 

Un final d’any és el millor moment per 

reflexionar, recordar i fer memòria de tot el que 

s’ha fet i, també, de preparar el futur immediat: 

noves activitats i noves iniciatives. 

Per part del Govern i de la Conselleria es pretén 

aprovar uns pressupostos per Educació, 

suficients, i la gran iniciativa és la futura Llei d’Educació de les Illes Balears.  

El conseller d’Educació, Universitat i Recerca, senyor Martí March, el dia 2 

d’aquest mes va comparèixer en un ple del CEIB per exposar els objectius i 

detalls d’aquest pressupost.  

La llei educativa ha iniciat un camí que passarà pel propi CEIB. En aquest 

moment tendrem ocasió de fer les propostes que considerem oportunes. 

El CEIB actualment està immers en canvis importants. Posam en marxa la nostra 

nova llei dels Consells Escolars en els seus diferents aspectes i el procés haurà de 

culminar en l’elecció de la nova presidència de la institució. 

En això estam i estic segur que al final tot anirà bé.  

Mots d’anys a tothom! 
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Pere J. Carrió Villalonga 

L’ANY QUE ACABA, AMB CANVIS,  

I NOVA LEGISLATURA 
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PROCÉS D’APLICACIÓ DE LA LLEI 15/2019 

PROCÉS DE CONSTITUCIÓ DEL CEIB (Llei 15/2019) 

DATA ACTUACIÓ 

12/04/2019 

El president del CEIB remet un escrit al conseller d’Educació, Universitat  

i Recerca  demanant si el GOIB dictaria alguna disposició per 

desenvolupar reglamentàriament el procediment d’elecció de 

president i vicepresident  i en quin moment s’havien d’elegir les 

personalitats de prestigi reconegut. 

12/04/2019 

El president del CEIB sol·licita la certificació de la representativitat dels 

grups A, D, E i G del Ple, a la Direcció General de Treball, Economia 

Social i Salut Laboral de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, la 

dels grups B i C del Ple, a la Direcció General d’Innovació i Comunitat 

Educativa de la Conselleria d’Educació i la del  grup N a la Direcció 

General de Relacions Institucionals de la Conselleria de Presidència.  

12/04/2019 

El president del CEIB demana el llistat dels col·legis professionals de 

les Illes Balears vinculats a l’educació, i el nombre de col·legiats 

actuals, a la Direcció General de Relacions Institucionals de la 

Conselleria de Presidència.  

17/04/2019 

El president del CEIB sol·licita la certificació de la representativitat del 

grup R del Ple, a la Direcció General de Relacions Institucionals de la 

Conselleria de Presidència. 

25/04/2019 
La Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral remet  la 

certificació de la representativitat dels grups A, D, E i G del Ple 

29/04/2019 
Resposta del conseller d’Educació comunicant al president que el GOIB 

no desenvoluparia reglamentàriament la Llei 15/2019. 

07/05/2019 
La Direcció General de Relacions Institucionals remet escrit sobre els 

col·legis professionals. 

08/05/2019 

El president remet un escrit a la Junta de Personal de Serveis Generals 

informant que  la Direcció General de treball ha comunicat  la 

representació del PAS d’ensenyament no universitari de les Illes Balears 

està englobada en una sola acta (acta núm.197/2018), la del personal 

funcionari de Serveis Generals de l’Administració Autonòmica de les 

Illes Balears. 

Reunió de la CP 

01/06/2019 a la 

sala de reunions 

del CEIB 
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PROCÉS D’APLICACIÓ DE LA LLEI 15/2019 

09/05/2019 

El president del CEIB sol·licita la certificació de la representativitat del 

grup S del Ple, a la Direcció General de Relacions Institucionals de la 

Conselleria de Presidència. 

16/05/2019 

  

El president del CEIB remet un escrit als col·legis professionals de 

biòlegs, psicologia, logopedes, educadors, pedagogia i 

psicopedagogia, educació física i esport i químics, sol·licitant una 

certificació on s’especifiquin els aspectes següents: l’àmbit territorial 

d’actuació, la vinculació amb l’educació i el nombre de col·legiats 

actuals. 
 

De 22/05/2019 

a 04/06/2019 

Respostes dels col·legis professionals. 

 

23/05/2019 
La Direcció General de Relacions Institucionals remet la certificació de la 

representativitat del grup S del Ple. 

23/05/2019 

  
La Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa remet la 

certificació de la representativitat dels grups B i C del Ple. 

01/06/2019 

El president del CEIB, a proposta de la CP, sol·licita la certificació de la 

representativitat del personal inclòs dins l’àmbit d’aplicació dels 

convenis de personal de centres d’Educació Especial, de centres de 0-6 

anys i de centres de Menors, de l’ensenyament privat sostingut total o 

parcialment amb fons públics de les Illes Balears datades a  de 31 de 

desembre de 2018, a la Direcció General de Treball, Economia Social i 

Salut Laboral de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. 

  

27/06/2019 

El president del CEIB, a proposta de la CP, remet un escrit als Serveis 

Jurídics de la Conselleria per resoldre dubtes sobre els col·legis 

professionals i sobre l’elecció del president i del vicepresident. 

27/06/2019 
El president del CEIB, a proposta de la CP, remet escrit al C.O. de 

psicologia perquè justificàs la seva vinculació a l’educació. 

Reunió de la CP 01/06/2019 a la sala de reunions del CEIB 
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PROCÉS D’APLICACIÓ DE LA LLEI 15/2019 

02/07/2019 
El CDLIB remet un escrit de disconformitat per la seva exclusió de 

l’article 9.n de la Llei 15/2019. 

04/07/2019 Resposta del C.O. de psicologia sobre la seva vinculació amb l’educació. 

12/07/2019 

Elaboració, pendent de revisió a la pròxima CP, dels protocols per 

cooptar o elegir les personalitats de prestigi reconegut i elegir el/la 

president/a i el/la vicepresident/a 

15/07/2019 

Resposta dels Serveis Jurídics de la Conselleria d’Educació sobre els 

dubtes plantejats en relació amb els col·legis professionals i l’elecció 

del president/a i el vicepresident/a. 

16/07/2019 

Escrit del president del CEIB al president del CDLIB per comunicar-li que 

la CP havia acordat que el CDLIB i Col·legi de Docents són els que 

formaran part del CEIB. 

11/09/2019 

Aprovació i elevació al Ple dels protocols per cooptar o elegir les 

personalitats de prestigi reconegut i elegir el/la president/a i el/la 

vicepresident/a 

02/10/2019 

Una vegada que les entitats han proposat els 2/3 dels seus 

representants, el president del CEIB fa la proposta de nomenament de 

nous membres del CEIB al conseller d’Educació. 

15/10/2019 

Publicació de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca 

de dia 3 d’octubre de 2019 de cessaments i nomenaments de nous 

consellers, a través de la qual es nomenen la majoria dels consellers del 

CEIB (BOIB núm.140, de 15 d’octubre). 

23/10/2019 

El president proposa el nomenament de nous membres del CEIB de la 

FELIB, del Consell Insular de Mallorca i de l’associació d’inspectors 

d’Educació, al conseller d’Educació. 

05/11/2019 

Publicació Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 

dia 25 d’octubre de 2019 de nomenament de nous consellers  de la 

FELIB, del Consell Insular de Mallorca i de l’associació d’inspectors 

d’Educació (BOIB núm.150, de 5 de novembre). 

    Reunió de la CP 01/06/2019 a la sala de reunions del CEIB 
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PROCÉS D’APLICACIÓ DE LA LLEI 15/2019 

22/11/2019 PLE DE CONSTITUCIÓ del CEIB. 

27/11/2019 
El president proposa el nomenament de nous membres del CEIB de 

PAS, al conseller d’Educació. 

02/12/2019 
Ple del CEIB (aprovació del protocol per cooptar o elegir les 

personalitats de prestigi reconegut pendent d’acordar el calendari). 

03/12/2019 

El president del CEIB sol·licita informe jurídic en relació amb el 

punt 6 de l’apartat 7 de l’article únic de la Llei 15/2019, a proposta 

d’un membre del Ple del CEIB. 

09/12/2019 

A proposta de COAPA, el president proposa canvis en els 

nomenaments dels membres del grup de pares i mares d’alumnes del 

CEIB, al conseller. 

14/12/2019 

Publicació Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 

dia 28 de novembre de 2019 de nomenaments de nous consellers del 

grup de PAS (BOIB núm.168, de 14 de desembre). 

14/12/2019 

Publicació Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 

dia 28 de novembre de 2019 de cessaments i nomenaments de nous 

consellers del grup de pares i mares d’alumnes (BOIB núm.168, de 14 

de desembre). 

Reunió del Ple  22/11/2019 a la sala de reunions de la FELIB., en connexió per 

videoconferència amb el Consell Insular de Menorca i el Palau de 
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La Llei 15/2019, de 29 de març, 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, estableix la composició del Consell Escolar de les Illes Balears. 

NOUS MEMBRES DEL CEIB 

 N
O

U
 C

E
IB

 

RESOLUCIÓ BOIB NOMENAMENT 
GRUP I  

ORGANITZACIÓ 

03.10.19 15.10.09 
Gabriel Caldentey Ramos 

Cosme Orell Bonet 

Grup a 

Representants del 

professorat 
03.10.19 15.10.09 

Maria Antònia Noguera Ibañez 

Carles Cabrera Villalonga 

03.10.19 15.10.09 
Pedro José Lomas Torres 

Joana Tur Planells 

03.10.19 15.10.09 
Ramon Mondéjar Coll 

Catalina Juan Obrador 

03.10.19 15.10.09 
Miquel Àngel Santos Nebot 

Mar Triay Enrich 

03.10.19 15.10.09 
Joana M. Romaguera Vallejo 

Antònia Font Tous 

03.10.19 15.10.09 
Guillermo A. Parera Salvá 

Felipe Pérez Crespo 

03.10.19 15.10.09 
M. Àngels Aguiló Bosch 

Magdalena Pons Amengual 

03.10.19 15.10.09 
Jordi Gual Martínez 

Ismael Alonso Sánchez 

03.10.19 15.10.09 
Antoni Sacarés Mas 

Victor Flores Alaminos 

03.10.19 15.10.09 
Albert Lobo Melgar 

Joan Pep Juan Pont 

Grup b 

Pares i mares d'alumnes 

03.10.19 15.10.09 
M. Misericòrdia Sánchez García 

Antoni Fullana Coll 

03.10.19 15.10.09 
Gloria Ferrer Camps 

Antoni Ramis Bestard 

03.10.19 15.10.09 
Josefa Costa Tur 

Susana Toro Casado 

03.10.19 15.10.09 
Irene Ripoll Hazell 

Ernest Murciano Tomás 

03.10.19 15.10.09 
Natalia Roig Sintes 

Adelaida Pons Olives 

03.10.19 15.10.09 
Catalina Cebrian Alcolea 

Miguel Ángel Guerrero Company 

03.10.19 15.10.09 
Cristina Conti Oliver 

Agustina Fernández Periago 

03.10.19 15.10.09 
Joan Puigserver Roig 

Miquel Bernat Puigserver 

03.10.19 15.10.09 
Rosa Maria Abraham Miró 

Carola Ramos Mir 
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NOUS MEMBRES DEL CEIB 

RESOLUCIÓ BOIB NOMENAMENT 
GRUP I  

ORGANITZACIÓ 

28.11.19 14.12.19 
Pere Canals Gomila 

Purificació Santacreu Creus 

Grup d 

Personal 

d'administració i 

serveis 
28.11.19 14.12.19 

Yolanda Guardiola García 

Miguel Ángel Lozano Úbeda 

03.10.19 15.10.09 

Marc González Sabater 

M. de la Concepció Moragues 

de Oleza 

Grup e 

Titulars de centres 

docents privats 

  

  

  

03.10.19 15.10.09 

Llúcia Salleras Julià 

Mª del Carmen Polo Sánchez 

03.10.19 15.10.09 
Yolanda Calvo Rodríguez 

Eva Beatriz Cerdeiriña Outeiral 

Grup f 

Centrals i 

organitzacions 

sindicals 
25.10.19 05.11.19 

Constantino Davia Ladrón 

Aina Maria Barceló Nicolau 

03.10.19 15.10.09 
Gemma Cardona Soley 

Guillem Crespí Sastre 

Grup g 

Organitzacions 

patronals 
03.10.19 15.10.09 

Guillermo Lladó Valdevieso 

Luís Porter Reverte 

03.10.19 15.10.09 

Tomeu Barceló Rosselló 

Amanda Fernández Rubí 

Grup h 

Administració 

educativa 

03.10.19 15.10.09 
Joan Ramon Xamena Vidal 

Maria Arenas Zarco 

Grup i 

Consells Escolars 

Insulars 
03.10.19 15.10.09 

Margarita Allès Pons 

Maria del Mar Lluch Martínez 

03.10.19 15.10.09 
Alberto Taranco Iriondo 

Maria Planells Planells 

03.10.19 15.10.09 
Neus Marí Riera 

Esperança Suñer Torres 

25.10.19 05.11.19 
Maria Antònia Sureda Martí 

Llorenç Perelló Rosselló 

Grup j 

Representants de 

l'Administratació local 
25.10.19 05.11.19 

Laia Obrador Pons 

Gabriel Pons Pons 

25.10.19 05.11.19 
Carme Boned Verdera 

Elena López Bonet 

03.10.19 15.10.09 
Llorenç Carrió Crespí 

Jaume Ribas Seguí 

25.10.19 05.11.19 
Isabel M. Busquets Hidalgo 

Lluís Segura Seguí 

Grup k 

Representants dels 

Consells Insulars 
03.10.19 15.10.09 

Miquel Àngel Maria Ballester 

Josep Juaneda Mercadal 

03.10.19 15.10.09 
Susana Labrador Manchado 

Raquel Guasch Ferrer 
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NOUS MEMBRES DEL CEIB 

Reunió del Ple  22/11/2019 a la sala de reunions de la FELIB., en 

connexió per videoconferència amb el Consell Insular de 

Menorca i el Palau de Congressos d’Eivissa (Sta. Eulàlia des Riu) 

RESOLUCIÓ BOIB NOMENAMENT GRUP I  

ORGANITZACIÓ 

03.10.19 15.10.09 Jordi Vallespir Soler 

Francesca Comas Rubí 

Grup l 

Representant de la 

Universitat de les 

Illes Balears 

03.10.19 15.10.09 Sebastià Mandilego 

Alemany 

Mª Lourdes Rodríguez 

Rodríguez 

Grup n 

Representant dels 

col·legis 

professionals 

03.10.19 15.10.09 Enric Pozo Mas 

Francesc Xavier Seguí 

Gelabert 

Grup o 

Representant del 

sector de 

Cooperatives de 

l'Ensenyament 

03.10.19 15.10.09 Maria Duran i  Febrer 

Maria del Mar Gomila 

Guerrero 

Grup p 

IBdona 

25.10.19 05.11.19 Josep Gomila i Benejam 

Juan V. Pérez Hernández 

Grup r 

Associacions o 

federacions 

d'inspectors 

d'educació  

03.10.19 15.10.09 Pau Roig Mas 

Àngela Palou Ozcariz 

Grup t 

Consell de la 

joventut 

25.10.19 05.11.19 Margalida Salom Torrens Secretària 
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REUNIONS 
DATA 

LLOC 
PRINCIPALS TEMES TRACTATS 

Comissió    

 Permanent 

 

 

12/07/2019  

Seu del CEIB  

Vídeo  

  conferència 

SKYPE   

 

 
 

 

   

 

Comissió    

 Permanent 

 

 

  

11/09/2019  

Seu del CEIB  

Vídeo 

   conferència 

SKYPE   

 

 

 

 

 
 

 

REUNIONS REALITZADES  
JUNY-DESEMBRE 2019  

Informacions del president. 

  

Revisió de les tasques dutes a terme en relació amb la 

representativitat dels grups del CEIB que la requereixen. 

  

Revisió del criteri de representativitat del sector concertat. 

  

Estudi de la proposta de sol·licitud d’aclariment de dubtes sobre 

l’aplicació de la Llei, al Parlament de les Illes Balears. 

  

Continuació de l’estudi de l’esborrany de procediment de 

constitució del CEIB. 

Informacions del president.  

 

Revisió de l’estat actual de les propostes de nomenament de les 

organitzacions i entitats del CEIB.  

 

Revisió i concreció del protocol a seguir per cooptar les 

personalitats de prestigi reconegut del CEIB.  

  

Revisió i concreció del protocol a seguir per elegir el president i el 

vicepresident del CEIB. S’adjunta un esborrany. 

  

Aprovació, si escau, de l’avantprojecte de pressupost del CEIB 

corresponent a l’any 2020.  

Reunió de la CP 

11/09/2019 a la 

sala de reunions 

Reunió de la CP 12/07/2019 a la sala de reunions del CEIB 
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Comissió  

Permanent  

05/11/2019  

Seu del CEIB 

 Vídeo   

  conferència 

SKYPE    
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REUNIONS 
DATA 

LLOC 
PRINCIPALS TEMES TRACTATS 

Informacions del president. 

  

Revisió de la situació actual del procés de constitució del CEIB: 

Nomenaments de nous membres. 

 

Revisió dels protocols que han de ser aprovats pel 

Ple. 

 

Constitució de la nova Comissió Permanent. 

 

Altres aspectes del procés de constitució del CEIB. 

  

Aprovació i elevació al Ple, si escau, de la proposta de resolució del 

CEIB presentada per la Sra. Joana Maria Romaguera, representant 

del sindicat UOB al CEIB. 

Reunió de la CP 05/11/2019 a la sala de reunions del CEIB 

Reunió de la CP 05/11/2019 a la sala de reunions del CEIB 
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Dia 22 de novembre de 2019 es va constituir novament el CEIB d’acord amb la Llei 15/2019 de 

29 de març, 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. 

 

El president del CEIB obrí la sessió donant la benvinguda als nous membres del CEIB i agraint la 

tasca de les persones que havien deixat de formar-ne part.  Recordà que quan es va disposar del 

quòrum suficient per constituir el CEIB, es va comunicar al conseller qui, posteriorment, va dictar 

les resolucions de nomenament que es publicaren al BOIB. Destacà  que s’ha incrementat el 

nombre de representants i d’organismes representats. 

 

Seguidament va lliurar les credencials als nous consellers per formalitzar la presa de possessió 

del càrrec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació donà la paraula al conseller d’Educació, Universitat i Recerca, Sr. Martí March. 

 

El Sr. Martí March donà la benvinguda als assistents i destacà la importància d’aquest nou 

Consell Escolar que es constitueix a partir d’una modificació de la normativa que suposa un canvi 

en la composició i en la forma d’elegir la presidència. Destacà la importància del fet que sigui el 

mateix Consell Escolar que decideixi què vol ser i quins tipus de persones l’han de regir. Advertí 

que la tasca d’elegir la presidència no seria fàcil perquè implica més responsabilitat i consens. 

Posà de manifest la disminució de representants de l’administració educativa, sense que això 

suposi que els seus representants deixin de comparèixer davant el CEIB per explicar les normes o 

donar compte del pressupost. Recordà que dia 2 de desembre tornarà a comparèixer davant el 

CEIB per presentar el projecte de pressupost d’Educació de l’any 2020 i que la setmana vinent 

s’iniciarà el procés d’informació pública de l’avantprojecte de llei  d’educació de les Illes Balears. 

Assabentà que la intenció és que l’any 2021 s’aprovi amb el màxim consens i doni estabilitat al 

sistema educatiu.  

Reunió del Ple  22/11/2019 a la sala de reunions de la FELIB 
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A continuació el president del CEIB recordà el procediment que s’ha seguit fins ara per constituir 

el nou CEIB i detallà el procés que resta per culminar-lo amb l’elecció de les personalitats de 

prestigi reconegut i l’elecció de la nova presidència. Recordà que per dur a terme aquestes 

eleccions, la Comissió Permanent, que ha seguit en funcions, va elaborar uns protocols que es 

sotmetran a l’aprovació del nou Ple. Donà lectura a la disposició addicional segona que estableix 

com s’ha de dur a terme la constitució del CEIB i finalment lliurà les credencials als nous consellers 

per formalitzar la presa de possessió. 

 

Seguidament es va suspendre momentaneament la sessió per tal que els diferents grups del Ple, 

que ja s’han constituït, duguessin a terme l’elecció dels membres de la Comissió Permanent. El 

president recordà que els nous grups que han entrat al CEIB a conseqüència de l’aplicació de la 

Llei 15/2019, no es podran incorporar a la CP mentre no es modifiqui el Reglament actual, que és 

el que estableix la composició d’aquest òrgan. 

 

Posteriorment es va reprendre la sessió i el Ple va ratificar l’elecció dels següents grups de la 

Comissió Permanent: 

 

A) Professorat: 2 titulars i 2 suplents 

B) Pares i mares d’alumnes: 2 titulars i 2 suplents 

D) Centres privats, organitzacions patronals i cooperatives de treball: 1 titular i 1 suplent 

E) Conselleria d’Educació i UIB: 1 titular i 1 suplent 

F) Consells Escolars i Consells Insulars: 1 titular 

G) Administració local: 1 titular i 1 suplent 

 

Finalment s’obrí un torn de paraules i els consellers i conselleres pogueren intervenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunió del Ple  22/11/2019 a la sala de reunions de la FELIB., en 

connexió per videoconferència amb el Consell Insular de 

Menorca i el Palau de Congressos d’Eivissa (Sta. Eulàlia des Riu) 

 PLE CONSTITUCIÓ 22 DE NOVEMBRE DE 
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Dia 2 de desembre de 2019 el conseller d’Educació, Universitat i Recerca, Sr. Martí March, va 

comparèixer davant el Ple del CEIB per presentar el projecte de pressupost d’Educació per l’any 2020.  

 

En aquest mateix Ple, es va aprovar el protocol per cooptar o elegir les personalitats de prestigi 

reconegut, pendent d’un informe dels Serveis Jurídics de la Conselleria per aprovar el calendari per dur-

lo a terme. També s’aprovaren el Pla d’actuacions i l’avantprojecte de pressupost del CEIB per l’any 

2020, a més d’una resolució del CEIB sobre la llengua Catalana, a proposta de la Sra. Joana Maria 

Romaguera, representant del sindicat UOB. 

 

El Sr. Martí March inicià la seva intervenció recordant l’obligació de la Conselleria d’Educació de 

presentar el projecte de pressupost davant el que considera l’organisme de participació més important 

de la comunitat educativa. Aclarí que aquest projecte encara està en període d’esmenes parcials i que, 

per això, les xifres que presentarà poden sofrir finalment alguna variació. Destacà el fet que són uns 

pressuposts que s’emmarquen dins un context d’alentiment de l’econòmica, amb uns  pressuposts de 

l’Estat congelats i un model de finançament inadequat.  

 

 

 

 

 

 

 

Informà que el pressupost global de la CAIB és de 5.893 milions d’euros, però que el pressupost de 

despesa no financera ascendeix a  4.383 i que per tant, la realitat d’aquest pressupost no és la de la 

legislatura passada en la qual es va incrementar el pressupost d’educació en 224 milions d’euros. 

Recordà que les  deduccions fiscals també formen part del pressupost i assabentà que es mantenen les 

deduccions a l’IRPF de 0-6 anys i que el pressupost d’educació de les Illes Balears s’ha beneficiat de 

l’ITS. Concretà que la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, disposarà de 1.033 milions i que s’ha 

de tenir en compte que a les competències en educació i Universitat s’hi han afegit les de Recerca i 

Política lingüística. Posà de manifest que pel que fa a l’estructura de la Conselleria, el més important és 

que s’ha creat la Secretaria Autonòmica, que té competències en universitat i recerca i s’han fet alguns 

petits canvis organitzatius i de competències a algunes direccions generals.  

Reunió del Ple  02/12/2019 a la sala de reunions de la FELIB, en connexió per 

videoconferència amb el Consell Insular de Menorca i el Palau de Congressos d’Eivissa (Sta. 

Eulàlia des Riu)  

 PLE 2 DE DESEMBRE DE 2019 
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Manifestà que l’objectiu és consolidar el que s’havia fet la passada legislatura i incrementar el nombre 

de docents, impulsar l’etapa 0-3 anys, incrementar el personal d’atenció a la diversitat, millorar les 

infraestructures educatives i les  tecnològiques dels centres educatius, mantenir els concerts educatius, 

baixar la taxa d’interins, consolidar la inspecció educativa, seguir impulsant la Formació Professional, 

consolidar els estudis superiors artístics, seguir millorant la UIB, impulsar l’ R+D i potenciar l’ús de la 

nostra llengua, per fer possible la seva sostenibilitat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fa constar que dels 1.033 milions d’euros del pressupost global de la Conselleria d’Educació, Universitat 

i Recerca, 1.019 milions són per educació i universitat i que per tant, malgrat que el pressupost global 

de la comunitat hagi disminuït en 50 milions d’euros, el d’educació s’ha incrementat en 19 milions i que 

Recerca i Política Lingüística disposaran d’11 i 3 milions d’euros, respectivament. 

 

Finalment relaciona els aspectes més significatius de les partides del pressupost i conclou que si la 

situació política i econòmica millora es podrà seguir amb el procés de creixement del pressupost per 

aconseguir una educació de més qualitat i més equitativa. 

 

Seguidament s’obrí un torn de paraules i els consellers i conselleres pogueren plantejar els seus dubtes 

i expressar el seus posicionaments. 

 PLE  DE 2 DE DESEMBRE DE 2019 

 

Intervenció del Sr. Martí March i Cerdà, conseller d’Educació, Universitat i Recerca sobre  el 

projecte de pressupost de  la Conselleria d’Educació i Universitat previst per l’any 2020. 
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Grup B) Representants dels pares i mares d’alumnes 

 10.12.19  14.12.19 

 

Glòria Ferrer Camps (T) 

Antoni Ramis Bestard (S) 

 

Vicente Rodrigo Ramírez 

(T) 

Antoni Ramis Bestard (S) 

  

  

 

 

COAPA 

  

  

 

 

b 
 

Ernesto Murciano Tomás 

(S) 

(suplent  d’ Irene Ripoll 

Hazell) 

 

Ana Mª Torres Martín (T) 

(suplent  d’ Irene Ripoll 

Hazell) 

 

Joan Pep Juan Pont  (S) 

(suplent Albert Lobo 

Melgar) 

 

Glòria Ferrer Camps (S) 

(suplent Albert Lobo 

Melgar) C
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03/12/2019 Europapress 
El Consell Escolar pide al Govern un diagnóstico de la 

“realidad de la enseñanza del catalán en las aulas” de Baleares 

03/12/2019 Última Hora 
El Consell Escolar pide al Govern medidas para paliar el “claro 

retroceso” del catalán en las aulas 

04/12/2019 Ara Balears El Consell Escolar rebutja la recentralització de l’ensenyament 

04/12/2019 Europapress 
Més per Menorca apoya la posición del Consejo Escolar de 

Baleares “contra” la recentralización en matreria educativa 

04/12/2019 Diario de Ibiza 
El Consell Escolar de Balears denuncia el “retroceso” del 

catalán en Educación 

04/12/2019 Crónica Balear 
El Consejo Escolar pide medidas contra ”el claro retoceso “del 

catalán 

04/12/2019 Última Hora 

“Educación debe hacer un diagnóstico de la realidad de la 

enseñanza en catalán en las aulas y verificar si se cumple el 

decreto de lenguas en vigor,hay que adoptar medidas para 

revertir el retroceso de la lengua catalana en la enseñanza” 
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Podeu enviar col·laboracions a la Revista del CEIB a       

l’adreça electrònica següent: revistaceib@gmail.com 




