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Informe 04/2005 del Ple del Consell Escolar de les Illes Balears sobre sobre el Decret pel qual 
se declara d’interès públic l’exercici d’un segon lloc de treball en l’àmbit docent musical a l’illa 
de Formentera. 
 
 

DILIGÈNCIA 
 
Vista la petició d’informe sobre el Decret pel qual se declara d’interès públic l’exercici d’un segon lloc 
de treball en l’àmbit docent musical a l’illa de Formentera, la Comissió Permanent en la sessió de dia 
29 d’abril de 2005 acorda, a proposta del Sr. President, que sigui la mateixa Comissió Permanent la 
que consideri l’informe a fer, tota vegada que: 
 

- és una petició d’informe que ha arribat al CEIB per ser tramitat d’urgència. 
- en opinió de diferents membres de la Permanent, es refereix a un tema laboral molt clar. 
- no se considera necessari nomenar Ponent. 
- tractar novament la qüestió en la propera Permanent. 

 
Enviat per aquesta Secretaria l’esborrany de Decret a tots els membres del Ple,  no es va produir cap 
aportació per escrit, dins el termini reglamentàriament  fixat, que acabava el 6 de maig. 
 
Si se va rebre una petició “in voce” del Sr. Masdeu Mayans, dia 29 d’abril, segons la qual suggeria 
suprimir la precisió en règim laboral de la 2ª línia de la redacció de l’article 2. 
La qüestió va ser tractada per la Permanent de 16 de maig i se va acordar: 
 

- no modificar el text del Decret remès per la Conselleria 
- elevar el text sense Informe al Ple de 3 de juny 
- acompanyar el text de referència amb un escrit de Secretaria, que explicàs el procés seguit, 

per a informació de tots els membres del Ple. 
 

En conseqüència, si el Ple majoritàriament aprova l’esborrany de Decret, comunicarà a la Conselleria 
d’Educació i Cultura el procés seguit, perquè surti efectes d’Informe per a la seva posterior tramitació 
davant el Consell Consultiu. 
 
Palma, 17 de maig de 2005 
Aquesta diligència s’aprova com a Informe per unanimitat en el Ple de dia 3 de juny de 2005. 
 
El Secretari:        El President: 
 
 
 
 
Nicolau J. Mª Salom Sancho.     J.Francesc Romero Valenzuela 
 

 

 

 

HONORABLE SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA GOVERN DE LES ILLES BALEARS. 

 


