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Informe núm. 03/2014 de l’Avantprojecte de decret de modificació del Decret 10/2003, 
de 14 de febrer, de regulació dels consells escolars insulars i dels consells escolars 
municipals de les Illes Balears. 
 
 
FETS. 

La Conselleria d’educació, Cultura i Universitats, va presentar el passat dia 14 de febrer 
de 2014 al Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB), l’Avantprojecte de decret de 
modificació del Decret 10/2003, de 14 de febrer, de regulació dels consells escolars 
insulars i dels consells escolars municipals de les Illes Balears, i va sol·licitar-ne l’informe 
preceptiu. 
 
El dia 17 de febrer de 2014, la secretaria del CEIB va remetre el projecte d’ordre als 
Consellers i les Conselleres per al seu coneixement i estudi, i s’obrí un termini per a la 
presentació d’aportacions que s’acabà dia 28 de febrer de 2014, d’acord amb l’article 38 
del Reglament del CEIB. 
 
A la reunió de la comissió permanent del CEIB de dia 25 de febrer de 2014, es va acordar 
nomenar ponent al conseller del CEIB, el Sr. Jordi Llabrés Palmer.  El president informà de 
assignació de l’estudi del projecte a la Comissió d’Ordenació i Innovació del Sistema 
Educatiu. 
 
Dins el termini establert van presentar  aportacions al projecte de decret, el Sr. Francesc 
Picó, en representació de la FAIB-CONCAPA, el Sr. Martí March, en representació de la 
UIB, la Sra. Eduvigis Sánchez, en representació de la FELIB, el Sr. Enric Pozo, en 
representació de Cooperatives de l’Ensenyament, el Sr. Cristòfol Vidal, en representació 
del CE de Mallorca, la Sra. Sònia Cardona en representació del CI de Formentera, els 
representants del sindicat STEI-i i el Sr. Santiago Marí, en representació del CE d’Eivissa. 
 
El dia 4 de març de 2014 es va reunir la Comissió d’Ordenació i Innovació del Sistema 
Educatiu per estudiar l’avantprojecte de decret i assessorar al ponent. 
 
A la reunió de la Comissió Permanent del CEIB de dia 10 de març de 2014, es va estudiar 
el Projecte de decret, s’analitzaren les aportacions rebudes i es va obrir un torn 
d’intervencions i de debat. Finalment, es va aprovar l’informe per 4 vots a favor, 2 en 
contra i 2 abstencions. 
El Consell Escolar de les Illes Balears, reunit en sessió plenària el  dia 21 de març  de 
2014, no aprova aquest informe 3/2014 per 10 vots a favor, 11 vots en contra i 2 
abstencions dels consellers presents en el moment de la votació. Posteriorment el 
president inicià les pautes protocol·làries establertes al reglament, derivades de l’aplicació 
de l’article 45. 
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A la reunió de la Comissió Permanent del CEIB de dia 31 de març de 2014, es va estudiar 
el Projecte de decret, s’analitzaren les aportacions rebudes i es va obrir un torn 
d’intervencions i de debat. Finalment, es va aprovar l’informe per 5 vots a favor, 3 en 
contra i cap abstenció. 
 

1- ANTECEDENTS  

El Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s’aprova la Llei de consells 
escolars de les Illes Balears, estableix, en l’article 16, que els consells escolars insulars 
han de tenir la composició, l’estructura, les competències i el funcionament que 
reglamentàriament determini el Govern de les Illes Balears, havent-ho consultat 
prèviament als consells insulars, amb la garantia, en tot cas, que el nombre de 
representants dels professors, dels pares, dels alumnes i del personal d’administració i 
serveis no sigui percentualment inferior a la representació d’aquests sectors en el 
Consell Escolar de les Illes Balears. A més, estableix que el nombre màxim de membres 
de cada consell escolar insular no ha de ser superior al del Consell Escolar de les Illes 
Balears. Així mateix, en l’article 18 estableix que els consells escolars municipals han 
de tenir la composició, l’estructura, les competències i el funcionament que 
reglamentàriament determini el Govern de les Illes Balears amb la garantia, en tot cas, 
que el nombre de representants dels professors, dels pares, dels alumnes i del personal 
d’administració i serveis no sigui percentualment inferior a la representació d’aquests 
sectors en el Consell Escolar de les Illes Balears. A més, la representativitat del sector 
privat inclou tots els centres privats, siguin o no sostinguts amb fons públics. 
 
El Decret 10/2003, de 14 de febrer, de regulació dels consells escolars insulars i dels 
consells escolars municipals de les Illes Balears, estableix la composició i el nombre 
màxim d’integrants tant dels consells escolars insulars com dels consells escolars 
municipals. D’acord amb l’article 2 d’aquest Decret, els consells escolars insulars han 
d’estar formats per un president, un vicepresident, un secretari i un nombre màxim de 
trenta-cinc vocals. Segons l’article 8, els consells escolars municipals han d’estar 
formats per un president, un vicepresident, un secretari i un màxim de trenta vocals. 
 
El 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, en la disposició 
final segona modifica 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, 
en el sentit de reduir el nombre d’integrants del Consell Escolar de les Illes Balears. 
Amb la reducció, aquest organisme passa d’estar integrat per cinquanta-un membres, 
a estar integrat per trenta-set, el que implica una reducció del 28%. 
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Per tant, en coherència amb aquesta mesura de reducció de la despesa mitjançant la 
reducció del nombre de membres del Consell Escolar de les Illes Balears, i atès que, 
d’acord amb el Decret legislatiu 112/2001, el nombre màxim de membres de cada 
consell escolar insular no ha de ser superior al del Consell Escolar de les Illes Balears i 
que els consells escolars municipals tenen menys vocals que els insulars, també resulta 
adequat reduir el nombre dels membres que integren tant els consells escolars insulars 
com els municipals. 
 
D’altra banda, el Marc estratègic per a la cooperació europea en l’àmbit de l’educació 
i la formació (ET 2020) té com a objectiu principal continuar donant suport als 
sistemes d’educació i formació en els estats membres de la UE. Aquests sistemes han 
de proporcionar a tots els ciutadans els mitjans perquè puguin explotar el seu 
potencial i han de garantir la prosperitat econòmica sostenible i l’ocupabilitat. En les 
conclusions s’estableixen quatre objectius estratègics, entre els quals s’inclou 
incrementar la creativitat i la innovació, així com l’esperit empresarial, en tots els 
nivells de l’educació i la formació. Per aquest motiu, es considera oportú incloure en 
els consells escolars insulars i municipals un representant de les organitzacions 
empresarials rellevants en l’àmbit territorial corresponent a cada consell. 
 
Finalment, els integrants dels consells escolars insulars i municipals han de ser 
designats pels consells insulars i pels ajuntaments corresponents, respectivament, una 
vegada escoltades les organitzacions o entitats pertinents, ja que tant en els consells 
insulars com en els ajuntaments s’hi troba representada la voluntat popular de govern, 
i en les entitats i organitzacions, la representació dels diferents col·lectius 
professionals. 

 

2- CONTINGUT DE L’ESBORRANY DE PROJECTE D’ORDRE. 

L’Avantprojecte de decret de modificació del Decret 10/2003, de 14 de febrer, de 
regulació dels consells escolars insulars i dels consells escolars municipals de les Illes 
Balears consta de dos articles, dues disposicions addicionals i una disposició final única. 
 

3- CONSIDERACIONS I RECOMANACIONS GENERALS. 

A proposta d’alguns consellers del CEIB, es demana que a l’apartat 1. Antecedents, quan 
es fa referència  als decrets legislatius o decrets lleis, es faci constar els articles als quals es 
refereix la modificació. 

Es proposa que aquest avantprojecte de decret de modificació, contempli la singularitat 
de l’illa de Formentera i consideri la seva casuística específica, tant a nivell 
d’escolarització com a nivell social i administratiu, afavorint, si cal, la redacció d’un 
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apartat específic que ho contempli.  
 
Es considera pertinent demanar als serveis jurídics que contemplin l’article 16.2 del 
decret legislatiu 112/2001 de 7 de setembre, modificat pel decret llei 5/2012 d’1 de juny i 
per l’article 2.d del decret 10/2003 de 14 de febrer,  que contempla la representativitat de 
les associacions sindicals de l’àmbit educatiu com a preceptiu dins la composició dels 
consells escolars insulars. 

 
Es considera adient, mantenir la representativitat dins dels consells escolars insulars de 
representants de la UIB, centres d’educació d’adults i associacions que representin a 
col·lectius vulnerables dins l’àmbit del món educatiu.  
També es demana que als consells escolars municipals hi formi part un representant de 
l’administració educativa. 
 
A la vegada, dins els consells escolars insulars i municipals, caldria acceptar una certa 
flexibilitat dins la seva composició, ja que les illes i els municipis presenten unes 
característiques peculiars i en molts de casos no tenen representants d’alguns sectors als 
grups proposats al decret. Es proposa que es contempli un addenta que permeti al ple 
dels consells escolar municipals i dels consells escolars insulars proposar al ple de 
l’ajuntament o del consell insular corresponent, (per la seva ratificació, si cal) ocupar les 
vacants, de forma interina, per membres de altres grups de l’àmbit propi de la comunitat 
educativa, sense excedir el nombre màxim de membres que estableix aquest decret. 
 
 
4.- CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES SOBRE L’ARTICULAT 
 
Article 2:  
 
Es proposa modificar l’article 2.1 apartat “a”, amb la següent redacció. 
 
Cinc vocals en representació dels professors dels nivells d’ensenyament no universitari de 
l’àmbit territorial corresponent, proposats per les associacions, centrals i organitzacions 
sindicals d’ensenyants en proporció a la seva representativitat en els sectors públic i 
privat-concertat de l’ensenyament. Tres d’aquests representants han de correspondre a 
l’ensenyament públic i dos a l’ensenyament privat-concertat. 
 
Es proposa modificar l’article 2.1 apartat “g”, amb la següent redacció. 
 
Dos membres en representació de les entitats municipals de l’illa, a proposta del consell 
insular. 
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Es proposa modificar l’article 2.1 apartat “h”, amb la següent redacció. 
 
Un membre en representació del centres públics de l’illa, a proposta de l’administració 
educativa i ratificat pel ple del consell insular corresponent. 
 
Es proposa modificar l’article 2.1 apartat “i” amb la següent redacció:  
 
Un membre en representació dels centres privats-concertats de l’illa, a proposta de les 
patronals del sector i ratificat pel ple del consell insular corresponent. 
 
Es proposa modificar l’article 2.1 apartat “l” amb la següent redacció:  
 
Dos membres en representació de les organitzacions patronals relacionades amb el món 
educatiu, proposat per la patronal de l’àmbit territorial corresponent amb més 
representativitat. 
 
Es proposa incloure a l’article 2.1 un nou apartat “m” amb la següent redacció:  
 
Un membre en representació de les centrals i organitzacions sindicals de l’àmbit educatiu 
més representatives de l’illa, ratificat pel ple del consell insular corresponent. 
 
Article 8:  
 
Es proposa modificar l’article 8.1 apartat “e” amb la següent redacció: 
 
Dos membres en representació de les associacions o entitats d’àmbit local relacionades 
amb l’educació o bé designats entre personalitats del municipi que hagin destacat per la 
seva capacitat i els seus mèrits personals en aquest camp, a proposta de l’ajuntament. 
 
Es proposa incloure un nou apartat “j”. Amb la següent redacció: 
 
Un membre en representació de l’administració educativa, a proposta de la conselleria 
competent en matèria d’educació. 
 
5. CONSIDERACIÓ FINAL. 

El Consell Escolar de les Illes Balears, reunit en sessió plenària el  dia 15 d’abril  de 2014, 
aprova aquest informe 3/2014 per 13 vots a favor, 10 vots en contra i 3 abstencions dels 
consellers presents en el moment de la votació, la qual cosa faig constar als efectes del 
que estableix l’article 6 de la Llei de conselles escolars de les Illes Balears. 
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Palma, 15 d’abril de 2014. 

 

La Secretària       

El President 

 

 

Maria del Carmen Marino López   Jordi Llabrés i Palmer 


