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INFORME NÚM. 08/2007 SOBRE EL PROJECTE DE DECRET PEL QUAL ES MODIFICA EL 
DECRET 81/2004, DE 17 DE SETEMBRE, QUE  REGULA LA CONSOLIDACIÓ PERSONAL 
PARCIAL DEL COMPLEMENT RETRIBUTIU ESPECÍFIC PER L’EXERCICI DEL CÀRREC DE 
DIRECTOR ALS CENTRES DOCENTS PÚBLICS DE LES ILLES BALEARS 
 
 
 
0. FETS 
 
En data 26 d’abril de 2007, la Conselleria d’Educació i Cultura va presentar al Consell Escolar de les 
Illes Balears, el projecte de decret pel qual es modifica el decret 81/2004, de 17 de setembre, que  
regula la consolidació personal parcial del complement retributiu específic per l’exercici del càrrec de 
director als centres docents públics de les Illes Balears, en compliment de l’article 6 del decret 
legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de consells escolars de 
les Illes Balears, i va sol·licitar-ne l’informe preceptiu per via d’urgència. 
 

En data 26 d’abril de 2007, la secretaria del CEIB va remetre el projecte de decret als consellers i a 

les conselleres per al seu coneixement i estudi i en sol·licitud d’aportacions fins al dia 8/05/2007 

d’acord amb l’article 38.2 del Reglament del CEIB. 

 

En la reunió de la Comissió Permanent del CEIB de data 7 de maig de 2007 es va acordar que la 

comissió encarregada d’estudiar el projecte de decret fos la de Planificació, Construccions i 

Equipament. També es va acordar nomenar ponent al conseller Sr. Miquel Vives Madrigal. 

 

Dins el període establert varen presentar aportacions i esmenes al projecte de decret la consellera 

Sra. Catalina Esteva Jofre en representació de COAPA-BALEARS i el Sr. Gabriel Caldentey Ramos 

en representació d’STEI-i.  

 

El 14 de maig de 2007 va tenir lloc la reunió de la Comissió específica de Planificació, Construccions i  

Equipament en la qual varen ser esmentades i comentades pel ponent les aportacions rebudes, fent 

una proposta d’acceptació, denegació o modificació. Un cop debatudes es prengueren els acords 

oportuns relatius als requisits per a la consolidació del complement retributiu (article 2), sobre el 

percentatge de consolidació del complement (article 3), sobre la composició de la Comissió de 

Valoració i aspectes de l’avaluació. Tots els acords es prengueren per unanimitat excepció feta de la 

possibilitat de consolidar el 80% del complement (article 3). 

 

En la Comissió Permanent celebrada el dia 18 de maig de 2007, una vegada explicat l’informe pel 

ponent, es va demanar el parer dels assistents amb els acords següents: Fer constar que el decret 

81/2004 que es pretén modificar no va ser informat pel CEIB puix que la Conselleria no li ho va 

remetre; mantenir els apartats d) i e) de l’article tercer de la manera en què s’havia acordat a la 

comissió per 4 vots a favor, 3 en contra i 2 abstencions; suprimir l’apartat b) de l’article proposat sobre 

la composició de la Comissió de Valoració i que aquesta Comissió a més de l’informe d’Inspecció en 
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demani un del Consell Escolar dels centres on els directors i les directores hagin exercit el càrrec.  

Finalment, s’acordà elevar l’esborrany d’informe al plenari del CEIB. 

 

 

En la reunió plenària de dia 24 de maig de 2007, el ponent va explicar el procés d’elaboració de 

l’informe, el seu contingut, i les esmenes debatudes per posar finalment l’informe al parer del ple. A 

continuació, la consellera Sra. Esteva va defensar l’esmena presentada per COAPA-Balears relativa a 

què en la comissió de valoració els representats sindicals i del pares i mares haurien de tenir veu i 

vot. Sotmesa a votació l’esmena va ser refusada per 19 vots en contra, 15 a favor i 3 abstencions. 

Seguidament, el Sr. Fernández Otero en nom d’STEI-i va defensar l’esmena relativa a la introducció 

de la possibilitat de consolidar el complement fins a un 80%. Votada l’esmena va ser refusada per 21 

vots en contra, 12 a favor i 3 abstencions. Així mateix,  s’atén la petició del mateix conseller de 

matisar el resultat de l’acord pres en la comissió específica relatiu a la consolidació del 80% del 

complement que es va prendre per majoria. Per últim, el president sotmet a votació l’informe el qual 

resulta aprovat per unanimitat dels 37 consellers i conselleres presents en el moment de la votació tal 

i com es ratifica en la consideració final. COAPA- Balears i STEI-i anunciaren la possible presentació 

d’un vot particular sobre el tema de les esmenes refusades. 

 

 
INFORME 
 
1. INTRODUCCIÓ I CONTINGUT DEL PROJECTE DE DECRET 
 
El decret pretén modificar alguns articles del decret 81/2004, de 17 de setembre, que  regula la 
consolidació personal parcial del complement retributiu específic per l’exercici del càrrec de director 
als centres docents públics de les Illes Balears a fi d’adequar-lo a la nova realitat normativa 
d’educació, en particular a l’article 139.4 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE) 
que estableix que les administracions educatives han d’establir el període de temps, les condicions i 
els requisits per poder optar a la percepció del complement retributiu de consolidació del càrrec de 
director o de directora.  
 
El projecte de Decret consta d’un preàmbul, quatre articles, una disposició addicional única i una 
disposició final 
 
El contingut del projecte ve distribuït del mode següent: 
 
Preàmbul 
Article primer. Objecte i àmbit d’aplicació que modifica l’article 1 del Decret 81/2004.  
Article segon. Requisits per a la consolidació del complement específic que modifica l’article 2 del 
Decret 81/2004.  
Article tercer. Percentatge de consolidació que modifica l’article 3 del Decret 81/2004.  
Article quart. Incompatibilitat que modifica l’article 6 del Decret 81/2004.  
Disposició addicional única 
Disposició final única 
 
 
 
2. CONSIDERACIONS I PROPOSTES 
 



                 
 

 
 

Informe 8/2007 aprovat pel Ple de 24 de maig 2007 
 

3

Preàmbul: 
a) En el darrer paràgraf fer constar que s’ha vist l’informe preceptiu del CEIB: El paràgraf hauria de 

quedar així:  
 

En virtut d'això, a proposta de la Conselleria d'Educació i Cultura i de la Conselleria d’Economia, 
Hisenda i Innovació, consultades les organitzacions sindicals més representatives en el sector de 
l'ensenyament no universitari, vist l’informe preceptiu del Consell Escolar de les Illes Balears, 
d'acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears i després de considerar-ho el Consell de 
Govern de dia   _________ de 2007.   

 
Article segon. Requisits per a la consolidació del complement retributiu 
 
a) Es considera que ha de ser un requisit per a la consolidació del complement comptar amb la 

valoració favorable dels sectors de la comunitat educativa representats en el consell escolar del 
centre; i alhora que sigui preceptiu l’emissió d’un informe per part del Departament d’Inspecció 
Educativa.  

 
b) Així mateix es considera que no es té en compte els directors i les directores nomenats abans de 

l’entrada en vigor de la LOPEGCE que resten sense cap dret a la consolidació del complement.  
 
c) En virtut d’això es proposa modificar la darrera part de l’article que restaria del mode següent: 
 

Article  segon.  
Es modifica el títol i el contingut de l’article 2 del Decret 81/2004, que queda redactat de la 
manera següent: 

 
“Article 2. Requisits per a la consolidació del complement retributiu.  

El professorat que ha de percebre la part consolidada del complement retributiu ha de ser 

funcionari de carrera en situació d’actiu en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, 

haver cessat en el càrrec de director i a més  ha de complir els requisits següents: 

Haver estat nomenat per a l’exercici del càrrec de director, d’acord amb la Llei orgànica 2/2006, 
de 3 de maig, d’Educació o  la Llei orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de qualitat de 
l’educació o la Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la participació, l’avaluació i el govern 
dels centres docents, i ha d’haver completat algun dels períodes de mandat com a director 
d’acord amb les Lleis orgàniques abans esmentades per la qual fou nomenat. Podran també 
consolidar el complement retributiu els directors i les directores nomenats abans de 
l’entrada en vigor de la Llei orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la participació, 
l’avaluació i el govern dels centres docents. En aquests casos, tendran dret a consolidar, 
prèvia valoració positiva de l’exercici del càrrec, la part del complement propi d’aquest càrrec que 
s’indica a l’article 3 d’aquest Decret.”  

 
Article tercer. Percentatge de consolidació 
 
a)  Es troba convenient que en el cas d’haver exercit el càrrec de director o de directora amb valoració 
positiva quatre períodes complets d’acord amb la periodització del mandat que estableix la llei 
orgànica per la qual fou nomenat; o setze anys amb anterioritat a aquestes lleis orgàniques, el 
percentatge del complement retributiu a consolidar sigui del 80%. Per això, es proposa afegir aquest 
supòsit amb dos apartat nous de l’articulat:  
 

      Article tercer. 

Es modifica el contingut de l’article 3, que queda redactat de la  manera següent: 

 



                 
 

 
 

Informe 8/2007 aprovat pel Ple de 24 de maig 2007 
 

4

“El percentatge de consolidació respecte del complement retributiu específic de director o de 
directora de centre docent públic depèn del temps d’exercici del càrrec de director de la forma 
següent: 

a) Per un període complet d’exercici del càrrec d’acord amb  la periodització del 
mandat que estableix la llei orgànica per la qual fou nomenat: el 25%. 

b) Per dos períodes complets d’exercici del càrrec d’acord amb la periodització del  
mandat que estableix la llei o lleis orgàniques per les quals fou nomenat: el 
40%. 

c) Per tres períodes complets d’exercici del càrrec d’acord amb la periodització del  
mandat que estableix la llei o lleis orgàniques per les quals fou nomenat: el 
60%. 

d) Per quatre períodes complets d’exercici del càrrec d’acord amb la 
periodització del  mandat que estableix la llei o lleis orgàniques per les 
quals fou nomenat: el 80%. 

e) Els directors nomenats abans de l’entrada en vigor de la LOPEGCE 
podran consolidar el 25% del complement si l’exerciren un mínim de 4 
anys, el 40% si l’exerciren 8 anys, el 60% si l’exerciren 12 anys, i el 80% si 
l’exerciren 16 anys.” 

 
 
Consideració i proposta sobre la Comissió de Valoració prescrita a l’article 11 del decret 
81/2004, de dia 17 de setembre: 
  
a) Es pensa que s’ha de modificar la composició de la Comissió de Valoració prescrita a l’apartat 2 

de l’article 11 del decret 81/2004, de mode que estigui formada per representants de tota la 
comunitat escolar, i no com ara, composta  únicament per representants de l’Administració i dels 
sindicats. 

 
b)  Es considera que per a la valoració global que ha d’efectuar la Comissió de Valoració és 

imprescindible un informe d’avaluació emès pel Departament d’Inspecció Educativa, i un informe 
del Consell Escolar del Centre on hagi exercit el director o la directora en tant que òrgan de 
govern on hi ha representants de tota la comunitat escolar. 

 
c) En virtut d’això, es proposa incloure un nou article que modifiqui l’article 11 del decret 81/2004, 

afegint les consideracions anteriors. L’article quedaria de la manera següent: 
 
 “Article __. La Comissió de Valoració 
  

Es modifica el contingut de l’article 11 del Decret 81/2004, que queda redactat de la manera 
següent:  

 
“1. La ponderació dels requisits i dels mèrits dels aspirants és      competència d’una 
comissió específica, denominada la Comissió de Valoració, que ha d’elevar al conseller 
d’Educació i Cultura la proposta de resolució de reconeixement, en el seu cas, de la 
consolidació del complement retributiu a què fa referència aquest Decret. 

 
2. La Comissió de Valoració ha de ser designada pel conseller d’Educació i Cultura en 

cada convocatòria i estarà formada per: 
 

a)  El director general de Personal Docent o persona en qui delegui, que ha d’actuar com 
a president. 
b) El Cap del Departament d’Inspecció Educativa o inspector o inspectora en qui delegui. 
c) Dos directors de centres docents públics que, o bé s’hagin elegit d’acord amb la LOE 
i el seu desplegament o seleccionat d’acord amb els articles 86, 87, 88 i 89 de la LOCE 
i el seu desplegament, preferentment en la categoria de director; o bé posseeixin 
l’acreditació en la funció directiva i hagin estat elegits pel Consell Escolar del centre 
respectiu. Un d’ells serà director o directora d’un centre d’educació primària i l’altre d’un 
centre d’educació secundària. 
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d) Un funcionari de la Direcció General de Personal Docent, que ha d’actuar com a 
secretari de la Comissió, amb veu, però sense vot. 
e) Un representant per cadascuna de les organitzacions sindicals presents a la Mesa 
Sectorial d’Educació, que han d’actuar com a membres de la Comissió, amb veu però 
sense vot. 
f) Un representant per cadascuna de les confederacions o federacions 
d’associacions de pares i mares d’alumnes de centres públics, que han d’actuar 
com a membres de la Comissió, amb veu  però sense vot.   

   
3. La Comissió de Valoració ha de coordinar i supervisar el procediment a què fa 
referència aquest Decret i, en l’exercici de les seves funcions, haurà de demanar al 
Departament d’Inspecció Educativa els informes corresponents que, d’acord amb el que 
disposa l’article 7 d’aquest Decret, són d’aplicació per a la valoració dels sol·licitants. Així 
mateix haurà de sol·licitar també al consells escolars de centre on hagi exercit el 
càrrec de director un informe valoratiu” 
 
 

3. CONSIDERACIÓ FINAL 
 
El Consell Escolar de les Illes Balears, reunit en sessió plenària el 24 de maig  de 2007, aprova 
aquest informe 08/2007 per unanimitat dels consellers i conselleres presents en el moment de la 
votació (37), la qual cosa faig constar als efectes del que estableix l’article 6 de la Llei de Consells 
Escolars de les  Illes Balears.  
 
S’adjunta el vot particular presentat amb posterioritat al Ple per COAPA-Balears.  
 
 
Palma, 25 de maig de 2007. 
 
 
El SECRETARI,      El PRESIDENT, 
 
 
 
N. Josep M. Salom Sancho  Joan Francesc Romero Valenzuela 
 
 
 
HONORABLE SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA 
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VOT PARTICULAR A L'INFORME NÚM. 08/2007 DEL CEIB SOBRE EL PROJECTE DE 
DECRET PEL QUAL ES MODIFICA EL DECRET 81/2004, DE 17 DE SETEMBRE,  QUE 
REGULA LA CONSOLIDACIÓ PERSONAL PARCIAL DEL COMPLEMENT RETRIBUTIU 
ESPECÍFIC PER L’EXERCICI DEL CÀRREC DE DIRECTOR ALS CENTRES DOCENTS 
PÚBLICS DE LES ILLES BALEARS. 

 
Catalina Esteva, Fernando Martín, Manuela Ocaña i Josep Valero, consellers i conselleres titulars del 
Consell Escolar de les Illes Balears, d’acord amb l’article 12, i) i 35,6 del reglament d’organització i 
funcionament del CEIB, presentam aquest vot particular en relació a l’informe 8/07. 

Al plenari de dia 24 de maig, donàrem  el nostre suport a l’informe núm. 8/2007 aprovat pel CEIB en 
quan reflectia la nostra defensa de la funció directiva dins els centres educatius de titularitat pública i 
ampliava la participació de la comunitat educativa i les informacions necessàries per a què la 
Comissió avaluadora de la funció directiva pogués realitzar la seva tasca amb bon coneixement de la 
realitat. 
No obstant, mantenim la nostra petició que :  

 

A la pàgina 5, en tractar la consideració i proposta sobre la Comissió de Valoració prescrita a 
l’article 11 del decret 81/2004, de dia 17 de setembre: 
Al seu punt 2, apartats e) i f), es suprimeixi la frase final: ”amb veu però sense vot.” 
 

JUSTIFICACIÓ: 
Consideram que els criteris de valoració que exposa l’art. 7 no poden ser avaluats des d’un punt de 

vista estrictament tècnic, ni valorats sols per l’Administració Educativa. 

Són els integrants de la comissió que representen als que formen el dia a dia dels centre escolar, els 

qui millor podran valorar el grau d’assoliment de punts com: el seguiment dels Projectes del Centre 

(art.7, a), la dinamització dels òrgans de govern i participació dels diferents sectors de la comunitat 

educativa (art.7, b), el foment de la convivència entre els membres de la comunitat educativa (art.7, 

e), la disponibilitat per atendre a l’alumnat i les famílies (art.7, f) o la organització d’activitats 

extraescolars i comunicació amb organitzacions que afavoreixin l’obertura del centre i la seva 

connexió amb l’entorn (art.7, g) 

 

És precís que la comunitat educativa pugui manifestar la seva opinió i també influir efectivament en la 
decisió final. La participació dels representants sindicals i del sector de pares i mares no pot ser 
merament testimonial i de control sinó efectiva, es a dir, amb possibilitats de produir efectes. 
Aquesta participació efectiva de la comunitat educativa és la que pot promoure i garantir la seva 
implicació dins tot el que és el bon funcionament del nostre sistema educatiu, incloent’hi la valoració i 
gratificació de la tasca directiva. 
 
Palma, 25 de maig de 2007. 

 

 
 


