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Resolució sobre el posicionament del Consell Escolar de Mallorca davant les 
declaracions de determinats líders polítics perquè l’Estat recuperi les 
competències en matèria d’educació (aprovada pel Plenari del CEM el dia 21 de 
març de 2019).
 

 

El Consell Escolar de Mallorca, el març de 2019, reunit en sessió plenària, sorprès per 

les declaracions que han fet alguns líders polítics anunciant la intenció que l’Estat 

recuperi les competències que actualment tenen les CA en matèria educativa, 

manifesta la total oposició al model educatiu centralitzat d’abans de la Constitució 

Espanyola, de 1978, i de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, de 1983. Així 

mateix, i d’acord amb l’exposició de motius de la Llei de consells escolars de les Illes 

Balears quan diu que: 

 

«Els organismes de participació que aquesta llei estableix es basen en un criteri comú: 

la diversitat de les qüestions educatives i la diversitat d’àmbits d’incidència què 

afecten i pels quals són afectades. L’efectivitat de la participació depèn en gran 

mesura de la proximitat de les necessitats a satisfer i de la identificació amb el procés 

educatiu, derivada de sentir-s’hi directament implicats. Per aquest motiu, i d’acord 

amb el principi de descentralització, aquesta llei estableix tres nivells de representació 

que es corresponen amb tres tipus d’organismes de participació, relacionats amb els 

àmbits territorials i administratius propis de les Illes Balears (Llei de Consells 

Escolars de les Illes Balears, Decret legislatiu 112/2001 modificat pel Decret llei 

5/2012 i per la Llei 7/2016).» 

 

El CEM no vol que, ni la participació de la comunitat, ni la gestió educativa, 

s’allunyin dels àmbits d’incidència i de la proximitat dels propis usuaris. En 

conseqüència, declara que està a favor de mantenir el model competencial actual. 

 

La transferència de les competències educatives i el principi d’autonomia ha facilitat 

prendre decisions respecte de la planificació, la direcció, el finançament i la destinació 

de recursos i ajustar-se a les necessitats i característiques de l’entorn. L’evolució de la 

nostra societat exigeix treballar des d’aquest marc d’actuació per millorar, entre tots i 

des de la proximitat, el nostre sistema educatiu. 

 
Mallorca, 21 de març de 2019 
 

 

 

 

 

 


