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1. Presentació 
                                                                                                                                                                                                            

Teniu a les mans la memòria del CEM de l’any 2018, un any que podem considerar 
que s’ha situat entre la normalització i la transformació. 
 
Ha estat un any de normalització perquè el Consell Escolar ha consolidat un estil de 
funcionament propi d’un òrgan de participació educativa de caire insular i 
municipalista. En aquest sentit, cal destacar que durant aquest any s’ha redactat el 
primer informe del CEM, en tota la seva història, sobre l’esborrany de la Resolució 
d’escolarització del director general de Planificació, Ordenació i Centres; s’ha 
elaborat, des d’una perspectiva més municipalista, el primer Informe, d’aquesta nova 
etapa, sobre l’estat del sistema educatiu a Mallorca, corresponent al 2017; s’han 
organitzat unes jornades sobre un dels temes cabdals de treball del CEM: Municipis i 
Educació; s’ha participat en l’organització de la Cimera de les Illes Balears per 
l’equitat dels infants 0-3; s’ha aprovat l’adhesió a la Declaració d’Incheon de la 
UNESCO, sobre el compromís de la comunitat educativa mundial per treballar per 
una educació inclusiva, equitativa, de qualitat i per promoure les oportunitats 
d’aprenentatge permanent per a tothom i s’han fet amb normalitat totes les tasques 
pròpies d’un òrgan d’aquestes característiques: plenaris descentralitzats, permanents, 
comissions, relacions institucionals, assistència a òrgans de participació i a actes de 
representació, entre d’altres. 
 
També ha estat l’any en que s’ha consolidat la transformació que tots els membres del 
CEM ens proposarem l’any 2017: fer del consell un òrgan més democràtic i amb més 
representació municipal. Un dels fets culminants d’aquest procés es produí dia 12 de 
juliol quan el Ple del Consell de Mallorca n’aprovà el Reglament nou. Aquest fet ha 
permès que durant els darrers mesos de l’any es realitzassin els primers tràmits per 
constituir el nou plenari que comptarà, per primera vegada, amb representants de 
l’etapa 0-3, de les associacions de docents per a la innovació educativa, així com 
d’entitats representatives de l’ensenyament concertat que fins ara no hi tenien 
representació. Per altra banda, per primer cop en un consell escolar territorial de les 
Illes Balears, el CEM podrà elegir d’entre els seus membres els càrrecs corresponents 
a la presidència i a la vicepresidència, al mateix temps que tindrà noves funcions 
municipalistes per coordinar i potenciar les actuacions de les regidories d’educació 
dels municipis i dels consells escolars municipals. 
 
És per això que aquesta memòria simbolitza la finalització d’una etapa i l’inici d’una 
de nova. Molts dels membres que iniciaren aquest canvi han deixat de ser membres 
del CEM a finals d’aquest any i han deixat passar altres companys i companyes que 
n’agafaran el relleu a principis de 2019 amb la responsabilitat de fer possible un 
Consell Escolar de Mallorca democràtic, municipalista i més participatiu. 
 
Crec que és just, acabar aquesta presentació fent un reconeixement a totes i a tots els 
membres del plenari del CEM d’aquesta etapa que s’acaba. Sense la seva implicació, 
la seva seriositat i l’esperit de servei a l’educació, el procés de transformació no 
hauria estat possible. Gràcies a totes i a tots per treballar per una nova educació. 
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2. Composició actual 
 

a. Membres del CEM 
 
Membres del CEM a 31 de desembre de 2018 

 

G
ru

p 

Se
ct

or
 

Conselleres i consellers titulars  
 

Conselleres i consellers suplents  
 

Entitat 
 

Lluís Segura Gelabert Cosme Orell Bonet STEI-P 

Dana Garcias Mas Margalida Fiol Capellà STEI-P 

Luís García Albujar Miquel Àngel Santos Nebot ALTERNATIVA-P 

Josep A. Palou Mas Antònia Font Tous UOB-P 

Antoni Riera González Guillermo Alejandro Parera ANPE-P 

Jordi Gual Martínez Margarita Fca. Munar Castellà USO-PRI 

Sebastià Bonet Maimó Sandra Serra Teruel STEI-PRI 

A 

PR
O

FE
SS

O
R

A
T

 

Mª Pilar Santiesteban Corral Víctor Flores Alaminos FSIE-PRI 
Maria Teresa Lagar Hernández 

 
Miquel Àngel Guerrero Company 

 
FAPA-P 

 
Albert Lobo Melgar 

 
Helena Inglada Grau 

 
FAPA-P 

 
Glòria Ferrer Camps 

 
Antoni Fullana Coll 

 
FAPA-P 

 
Catalina Cebrian Alcolea 

 
Maria Cristina Conti Oliver 

 
FAPA-PRI 

 

B 

PA
R

E
S/

M
A

R
E

S 

Carmen Verd Llop 
 

Juan Puigserver Roig 
 

CONFAECIB-PRI 
 

Selene Serrano de Juan 
 

Rosa Mesquida Rosselló 
 

FADAE-P 
 

Victoria Isabel Rufete García 
 

Maria Zívic Monjó 
 

FADAE-P 
 

C 

A
L

U
M

N
A

T
 

Sara Sánchez Puig 
 

Lucía Sánchez Puig 
 

FADAE-PRI 
 

Pere Josep Bueno Bauzà 
 

Antoni Cabot Canals 
 

STEI-P 
 

D PA
S 

Miguel Amengual Espinosa 
 

Jaume Darder Ribot 
 

USO-PRI 
 

Amanda Fernandez Rubí Catalina Bover Nicolau  

Joan Barceló Matas Antoni Salas Roca  

Margarita Plomer Fornés Immaculada Alcolecha Fuente  

Miquel Oliver Trobat (president) ------  

 
 
 

E 
 
 
 

C
O

N
SE

L
L

 D
E

 
M

A
L

L
O

R
C

A
 

Francisca Marí Escandell (vicepresidenta) ------  

 
F 
 

A
D

. 
E

C
 Catalina Font Borràs 

 
 

Luis Vidaña Fernández 
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Francisca A Giner Mayol 
 
 

Josep Bernat Sánchez Moner 
 
  

Susana Moll Kammerich Joana Bardina Pujol 
Ajuntament de 

Palma 

Maria Arenas Zarco Maria Teodora Moreno Gómez 
Ajuntament de Son 

Servera 

Antònia Roca Bellinfante  Magdalena García Gual  
Ajuntament de 

Binissalem 

Josep Valero González Aina Belén Amengual Marí 
Ajuntament de 

Marratxí 

 
 

G 
 
 
 
 
 

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
S 

Bernat Roig Galmés Ana Maria Peralta Martínez 
Ajuntament de ses 

Salines 
 

H P Gemma Cardona Soley Miquel Balle Palou ECIB 

I 
 

S Francesc Xavier Alomar Novila Gabriel Caldentey Ramos STEI 

Isabel Montero Morán 
 

Francisco Duarte Barceló 
 

Ajuntament de 
Felanitx 

J 
 
 
 

C
E

 
 M

U
N

IC
. 

Bàrbara Rebassa Bisbal 
  

Pere Josep Malondra Sánchez  
 

Ajuntament 
d’Alcúdia 

Jaume Adrover Nadal Gabriela Spano Figueroa  

C
E

N
T

R
E

S 
PÚ

B
L

IC
S 

Llorenç Llop Postic Aina M. Gayà Bosch  K 
 
 C

C
 

Maria de la Concepció Moragues de Oleza Marc González Sabater ECIB 

Secretària          Martina Perelló Contestí 

 
 

Cessaments, nomenaments de conselleres i consellers del CEM durant el 2018 
BOIB Cessament Nomenament Grup Entitat 

Alexandra Cerqueiro Van 
Nijhuis (suplent) 

Víctor Flores Alaminos 
 (suplent) 

A FSIE 

Verònica Martínez Roca 
(titular 4) 

Catalina Cebrián Alcolea 
 (titular 4) 

B FAPA Mallorca 

Núm.7, 
13 gener  

Bernat J. Alemany Ramis 
(titular) 

Gemma Cardona Soley 
 (titular) 

H ECIB 

 

55%

45%
Dones

Homes

 
Segons els membres (titulars i suplents) del CEM a 31 de desembre de 2018 
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Val a dir que a totes les sessions plenàries del CEM han participat com a convidats 
membres representants de les entitats i organitzacions següents: UCTAIB, 
CECEIB, Federació d’ensenyament de CCOO Illes Balears i Assemblea 0-3. 

 

 

Ple de 2018 

 

 
 

Ple del Consell de Mallorca  12 de juliol de 2018 
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b. Comissió Permanent 
 

Segons les actes d’elecció fetes en el Ple del CEM, de 28 de setembre de 2016 i la 
modificació de dia 22 de novembre de 2017, la Comissió Permanent està formada 
per: 
 
Grup A: Representants del professorat 
Sector centres públics 
Titular: Dana Garcias Mas (STEI) 
Suplent: Luis García Albújar (Sindicat alternativa) 
Sector centres privats concertats 
Titular: Jordi Gual Martínez (USOIB) 
Suplent: Sebastià Bonet Maimó (STEI) 
 
Grup B: Representants dels pares i mares de l’alumnat 
Sector centres públics 
Titular: Glòria Ferrer Camps (FAPA) 
Suplent: Albert Lobo Melgar (FAPA) 
Sector centres privats concertats 
Titular: Catalina Cebrian Alcolea (FAPA) 
Suplent: Carmen Verd Llop (CONFAECIB) 
 
Grup C: Representant de l’alumnat 
- 
 
Grup E: Representant del Consell de Mallorca 
Titular: Margarita Plomer Fornés 
Suplent: Amanda Fernández Rubí 
 
Grup F: Representant de l’administració educativa 
Titular: Francesca A. Giner Mayol 
Suplent: Catalina Font Borràs 
 
Grup G: Representant dels ajuntaments de Mallorca 
Titular: Josep Valero González 
Suplent: Maria Arenas Zarco 
 
Grup K: Representant dels centres públics 
Titular: Llorenç Llop Postic 
Suplent: Jaume Adrover Nadal 
 
Grup K: Representant dels centres concertats 
Titular: Concepció Moragues de Oleza 

 
President: Miquel F. Oliver Trobat    
Vicepresidenta: Francisca Marí Escandell 
Secretària: Martina Perelló Contestí 
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c. Comissions Específiques 
 
Les comissions específiques que s’han reunit durant el 2018 són les següents: 
 

 
*Comissió representació municipal: 
 
El Ple del CEM, de dia 22 de novembre de 2017, aprovà per unanimitat crear una 
comissió específica de representació municipal formada pels membres del grup G i els 
membres del grup J. Aquesta Comissió té un caràcter temporal, ja que, una vegada 
aprovat el reglament nou, s’ha de constituir la Comissió Supramunicipal (segons els 
articles 22 i 23 d’aquest reglament nou).  
 
La finalitat de la comissió és apropar el CEM als municipis i als consells escolars 
municipals. La representativitat municipal en el CEM es concreta amb tres membres 
en representació dels municipis de Mallorca i dos dels consells escolars municipals. 
Tot i que aquest àmbit perd dos membres en representació dels ajuntaments, es veu 
reforçat àmpliament amb la creació d’un òrgan nou del CEM, que serà la Comissió 
Supramunicipal, que convocarà reunions periòdiques amb les regidories d’educació 
dels municipis de Mallorca, facilitarà la coordinació d’iniciatives, durà a terme 
actuacions per coordinar iniciatives i garantirà la comunicació entre les conselleres i 
els consellers i el conjunt de les administracions municipals. 
 
 

Planificació i ordenació del 
sistema educatiu 

Serveis pedagògics, 
innovació i participació 

educativa 

Elaboració informe anual 
de la situació educativa a 

Mallorca 

Grup A:  

 Dana Garcías  
 Josep Palou  
 M. Pilar Santiesteban  
Grup B: 

 Albert Lobo  
Grup G: 

 Maria Arenas  
Grup H: 

 Gemma Cardona 
Grup J: 

 Isabel Montero  
Grup K:  

 Jaume Adrover  
 
President: Miquel F. Oliver  
Secretària: Martina Perelló  
 

Grup A:  

 Luis García  
 Antoni Riera  
 Sebastià Bonet  
Grup B: 

 Glòria Ferrer  
Grup E: 

 Amanda Fernández 
 Grup F: 

 Francisca A. Giner 
Grup G: 

 Josep Valero  
 

 

 

Presidenta: Francisca Marí  
Secretària: Martina Perelló  

Grup A:  

 Jordi Gual  
Grup B: 

 Glòria Ferrer 
 Maria Teresa Lagar 
Grup I: 

 Francesc X. Alomar  
Grup K: 

 Llorenç Llop  
Concha Moragues 

 
 
 
 

 

President: Miquel F. Oliver  
Secretària: Martina Perelló  
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President: Miquel Oliver Trobat 
Secretària: Martina Perelló Contestí 
 
*Comissió específica renovació i reglament nou: aquesta comissió no s’ha reunit el 
2018, ja que va finalitzar la seva tasca quan la proposta del reglament nou fou 
aprovada inicialment en el Ple del CEM dia 29 de juny de 2017. 
 
*Comissió mixta CEM-DG planificació, ordenació i centres de la Conselleria 
d’Educació i Universitat, sobre escolarització i mapa escolar: la comissió no 
elimina competències del CEM, no fa cap informe ni tampoc negocia aspectes del 
procés d’escolarització i del mapa escolar. La funció és fer un seguiment i procurar 
que les resolucions d’escolarització arribin a temps, per poder-ne fer l’informe 
pertinent. Formen part d’aquesta comissió: Miquel Oliver, Francisca Marí, Miquel 
Àngel Guerrero i Martina Perelló. 
 

3. Pla de treball de 2018 
 

El objectius previstos per a l’any 2018 varen ser: 
 
1. Fer un seguiment del procés d’aprovació del nou Reglament i, una vegada 
aprovat, iniciar els tràmits per aplicar-ho i renovar el CEM 

 
El Ple del CEM aprova el Reglament inicial el 29 de juny de 2017, a partir de 
llavors s’envia al vicepresident del Consell de Mallorca, a l’efecte de control de 
legalitat, i s’inicia un procés de seguiment i d’informe dels serveis jurídics. 
L’Institut de la Dona emet un informe d’impacte de gènere i es modifica el 
Reglament a partir de les propostes i recomanacions que fa. També s’hi 
incorporen les modificacions dels serveis jurídics. L’11 d’abril de 2018 el Ple del 
CEM n’aprova la versió definitiva i s’obri un termini perquè les diferents 
formacions polítiques del Consell de Mallorca hi facin aportacions.  

MEMBRES  MUNICIPIS 
Titular: Susana Moll Kammerich 
Suplent: Joana Bardina Pujol 

Ajuntament de Palma 

Titular: Maria Arenas Zarco 
Suplent: Maria Teodora Moreno Gómez 

Ajuntament de Son Servera 

Titular: Antònia Roca Bellinfante 
Suplent: Magdalena García Gual 

Ajuntament de Campos 

Titular: Josep Valero González 
Suplent: Ana Belén Amengual Marí 

Ajuntament de Marratxí 

Titular: Bernat Roig Galmés 
Suplent: Ana Maria Peralta Martinez 

G
R

U
P 

G
 

A
ju

nt
am

en
ts

 

Ajuntament de Ses Salines 

Titular: Isabel Montero Morán 
Suplent: Francisco Duarte Barceló 

Ajuntament de Felanitx 

Titular: Bàrbara Rebassa Bisbal 
Suplent: Pere Josep Malondra Sánchez 

G
R

U
P 

J 
C

on
se

lle
s 

es
co

la
rs

 
m

un
ic

ip
al

s 

Ajuntament d’Alcúdia 
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Finalment, es du a aprovació el text definitiu en el Ple del Consell de Mallorca dia 
12 de juliol de 2018. L’expedient se sotmet a informació pública fins dia 10 de 
setembre de 2018, a partir d’aquí -i sense haver-s’hi presentat cap esmena- , 
l’acord del Ple esdevé definitiu i, per tant, s’aprova definitivament el Reglament 
d’organització i funcionament del CEM i es publica en el BOIB núm. 132, de 23 
d’octubre de 2018.  
 
La secretaria del CEM demana a les entitats els nous nomenaments i es treballa 
per publicar els criteris que han de servir per seleccionar les organitzacions i 
entitats que han de formar part dels grups m i n (publicats en el BOIB núm. 160, 
de 22 de desembre de 2018). El Ple del Consell de Mallorca, d’acord amb la 
proposta del Vicepresident, aprova els primers nomenaments de membres titulars i 
suplents del CEM dia 13 de desembre de 2018 (pendent publicació en el BOIB).  

 
2. Tramitar i elaborar els informes sobre els projectes normatius remesos pel 
CEIB. Mantenir un sistema de relacions amb el CEIB 
 

La DG de Planificació, Ordenació i Centres ens fa arribar l’Avantprojecte als 
consells escolars de les diferents illes perquè hi puguem fer aportacions. 
Correspon al CEIB fer-ne l’informe prescriptiu, per tant, ha obert un termini per 
fer-hi aportacions que acabava 18 de setembre. No obstant això, per la relació 
directe amb les nostres funcions, es decideix obrir un termini propi i sobretot pels 
membres del CEM que no tenen representació en el CEIB. Finalment, la CP 
decideix que no s’obri debat i es demanarà que les aportacions rebudes es facin 
arribar directament al CEIB. 
El President del CEM acudeix a les reunions com a membre d’aquest consell, es 
relacionen a l’apartat 7 d’aquesta memòria.   

 
3. Tramitar i elaborar els informes relatius a les resolucions del director general 
de Planificació, Ordenació i Centres pel que fa als  processos d’escolarització de 
les distintes etapes educatives 

 
EL Ple del CEM de dia 30 de gener de 2018 aprova l’informe 1/2018 sobre 
l’esborrany de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i 
Centres de març de 2018  que desplega determinats aspectes per al curs escolar 
2018-2019 sobre els processos d’adscripció, admissió i matricula d’alumnat als 
centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics.  
 
En aquest informe es vol reconèixer el compliment de la diligència normativa de 
la DG pel fet d’enviar, per primer cop, l’esborrany del procés d’escolarització al 
CEM demostrant l’efectivitat que han tingut les peticions que s’han fet al respecte 
durant el passat curs escolar.  
 
La comissió mixta formada per Antoni Morante, Jaume March, José Antonio 
Cañabate per part de la DG i Miquel Oliver, Miquel Àngel Guerrero i Martina 
Perelló per part del CEM ha facilitat la tasca de coordinació i seguiment 
prescriptiu de la normativa prèvia la publicació de l’esborrany. 
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No obstant hem de dir que ha estat necessari fer arribar dos requeriments a 
Conselleria d’Educació i Universitat: 
 
*Requeriment al Director General d’Innovació i Comunitat Educativa sobre la 
resolució que regula el procés d’adscripció, admissió i matricula d’alumnat als 
nivells de primer cicle d’EI.  
 
*Requeriment al Director General de Planificació, Ordenació i Centres sobre la 
Resolució per la qual s’autoritza excepcionalment a tots els nivells educatius, per 
al curs 2018-2019, l’ocupació de les places reservades per a l’alumnat amb NESE 
als centres educatius de les Illes Balears sostinguts amb fons públics.  
 

4. Elaborar els dictàmens i els informes, perceptius, preceptius o potestatius 
sobre assumptes de la competència del CEM o sobre qualsevol altra qüestió 
relativa a la qualitat de l’ensenyament. Tramitar les propostes dels consellers per 
elevar a l’Administració educativa, al Consell de Mallorca, al CEIB i a altres 
òrgans de l’Administració pública sobre assumptes de la seva competència o 
sobre qualsevol altra qüestió relativa a la qualitat de l’ensenyament 

 
El Ple del CEM de 12 de novembre de 2018 aprova per unanimitat l’adhesió a la 
Declaració d’Incheon de la UNESCO, declaració de compromís de la comunitat 
educativa mundial per treballar per una educació inclusiva, equitativa, de qualitat i 
per promoure les oportunitats d’aprenentatge permanent per a tothom. I demana 
als diferents municipis que li donin suport i que s’hi adhereixin.  
 

5. Elaborar l’Informe 2017 sobre l’estat del sistema educatiu a Mallorca 
 
Es presenta el primer informe amb les dades que ha facilitat la Conselleria 
d’Educació i Universitat. Els apartats inclouen les dades per municipis i s’hi 
diferencien tipologia de centres i la titularitat. És un informe inicial que estableix 
una estructura que pot servir de referència per a informes posteriors i també en 
facilita analitzar posteriorment les dades.  L’informe s’aprova per unanimitat en el 
Ple de 12 de novembre de 2018. 
 

6. Elaborar la Memòria Anual sobre les actuacions que s’han fet 
 

Es fa arribar la Memòria 2017 a totes les entitats membres del CEM, a 
l’Assemblea de Batles i Batlesses, a la Conselleria d’Educació, al CEIB i a la 
FELIB. 

 
7. Elaborar un informe sobre l’estudi dels serveis pedagògics i la participació 
educativa dels municipis de Mallorca 

 
L’estudi el dissenya la Comissió Específica de Serveis Pedagògics, Innovació i 
Participació Educativa. Es fa un treball coordinat amb la FELIB. Una alumna de 



         

                 

         

 

 

  Memòria 2018  
13              

 
 

pràctiques dels estudis del Grau de Pedagogia hi dona suport des d’octubre de 
2017 a febrer de 2018.  
 
Amb l’enquesta dels municipis es vol fer un diagnòstic inicial dels serveis 
educatius municipals. D’aquesta manera, es pot fer un informe de caire més 
municipal. Les dades recollides se sotmeten posteriorment a un pla d’explotació, 
que s’exposa a les Jornades «Municipis i educació» dia 9 de març de 2018. Encara 
s’obri un segon termini per afegir dades d’altres municipis. Algunes de les dades 
recollides són incorporades a l’Informe 2017 del sistema educatiu a Mallorca.  
  

8. Elaborar un informe sobre el Pla d’Infraestructures educatives 2016-2023 de 
la Conselleria d’Educació i Universitat 
 

Es proposa la persona que n’ha de fer la ponència, s’envia a tots els membres del 
CEM la proposta elaborada per la Conselleria. S’incorporen alguns aspectes de 
caire municipal a l’Informe del curs 2016-2017. Resta pendent redactar un 
informe específic sobre el Pla d’infraestructures educatives. 

 
9. Organitzar unes jornades sobre serveis educatius i participació educativa a 
l’àmbit municipal 

 
Es fan diferents aportacions per organitzar les jornades del 2018. Es proposa que 
siguin de dos dies al mes de març, però que no coincideixin amb el cap de 
setmana. Es reserva la sala d’actes de l’edifici Guillem Cifre de Colonya de la 
UIB. Es mantén el format de crear espais per a grups de treball. El tema i el títol 
de les jornades han d’estar relacionats amb la participació i l’educació en els 
ajuntaments. L’organització s’assigna a la Comissió específica de serveis 
pedagògics, innovació i participació educativa, així com a la Comissió de 
representació municipal (vegeu valoració de les jornades a l’apartat 8). 
 

10. Continuar amb el sistema de coordinació amb els altres consells escolars 
insulars 

 
S’ha mantingut la coordinació a través de les presidències de cada consell escolar 
insular. Les jornades foren obertes a totes les illes. S’ha organitzat, de manera 
conjunta, entre els diferents consells escolars insulars, així com també amb altres 
entitats, la Cimera de les Illes Balears per l’equitat a 0-3.  

 
11. Treballar per a fer possible el Pacte per a l’Educació a les Illes Balears 

 
Compareixença al Parlament del president del CEM en el marc de la ponència per 
a l’estudi del Pacte educatiu per a les Illes Balears (la intervenció consta al diari de 
sessions que s’adjunta a l’annex 2). 

 
12. Divulgar entre els municipis, els centres i la comunitat educativa de Mallorca 
la importància de la tasca del CEM per a la millora educativa a l’illa de 
Mallorca. Fomentar les relacions del CEM amb la comunitat educativa 
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Les activitats que ha fet el CEM han estat divulgades a les xarxes socials, en la 
nostra pàgina web i en la pàgina web del Consell de Mallorca (vegeu els apartats 
9, 10 i 12). Així mateix, cal destacar la difusió a les Jornades «Municipis i 
educació» i la que es va fer a la Cimera de les Illes Balears per l’equitat a 0-3. 
Hem d’afegir, també, que el CEM ha assistit com a convidat a activitats 
desenvolupades per altres entitats com es pot veure en la relació d’activitats que 
s’han fet de l’apartat 6. 

 
13. Organitzar la comissió supramunicipal; establir les reunions de coordinació, 
amb els regidors d’Educació i mantenir reunions periòdiques amb els consells 
escolars municipals i iniciar un sistema de coordinació i participació 

 
Una vegada aprovat el nou reglament es formalitzarà la creació de la comissió 
supramunicipal, mentrestant s’ha creat una Comissió específica temporal de 
representació municipal, formada per tots els membres dels grups g i j. Aquesta 
comissió s’ha constituït prèviament a la realització de les jornades, justament, per 
organitzar-les i fer difusió de la finalitat del CEM: facilitar la coordinació 
d’iniciatives de les regidories d’Educació de tots els ajuntaments de Mallorca, per 
millorar la capacitat de les corporacions municipals i dinamitzar les comunitats 
educatives en el municipis i els seus consells escolars municipals.  

 
14. Organitzar i custodiar la documentació del CEM; mantenir i actualitzar el 
blog del CEM amb tota la informació de les activitats; mantenir activa la 
presència a les xarxes socials i coordinar amb el Departament de Cultura i 
Patrimoni del Consell de Mallorca la gestió del pressupost del CEM 
 

L’organització i la gestió administrativa del CEM s’ha fet en coordinació i suport 
del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. Així 
mateix, durant el curs escolar 2017-2018, hem estat centre de pràctiques dels 
estudis de Grau de Pedagogia. Així, hem tingut una alumna en pràctiques d’aquest 
grau, que ha participat en la gestió del CEM i a l’hora de fer una recerca sobre 
intervenció educativa municipal. 
 
4. Activitats: sessions del ple i comissions 

 
A continuació, es presenten les actuacions reglamentàries corresponents al 
funcionament dels òrgans col·legiats del CEM amb el resum dels temes tractats i els 
acords presos. Cadascuna d’aquestes sessions té la seva acta corresponent (que pot ser 
consultada) arxivada degudament en el llibre d’actes de l’any 2018 del CEM. 

 
� Comissió específica Planificació i Ordenació del SE 8-1-2018  
Temes tractats i acords presos 
S’informa dels temes tractats a la Comissió mixta amb la Conselleria d’Educació i 
Universitat, i s’inicia un debat sobre les aportacions dels diferents membres del 
CEM a la proposta d’informe de la resolució remesa des de la DG de Planificació i 
centres respecte l’escolarització del curs 2018-2019. 
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� Comissió Permanent 18-1-2018  
Temes tractats i acords presos 
Després d’exposar l’organització prevista de les Jornades «Municipis i Educació», 
s’inicia el debat sobre les aportacions a l’informe d’escolarització del curs 2018-
2019 elaborat pel ponent Jaume Adrover. 
 
� Ple 30-1-2018 
Temes tractats i acords presos 
1a part: exposició de motius sobre l’esborrany de regulació de les guarderies 
infantils. Intervenen per part de la DG Planificació i Serveis Socials, el Sr. Andreu 
Horrach i de la DG d’Innovació i Comunitat Educativa, el Sr. Jaume Ribas.  

 
 
2a part: debat i aprovació de l’Informe 1/2018 sobre l’esborrany de la Resolució 
del director general de Planificació, Ordenació i Centres sobre els processos 
d’adscripció, d’admissió i de matriculació d’alumnat per al curs 2018/2019. Una 
vegada votades cadascuna de les esmenes presentades, es vota l’informe final amb 
un resultat de 19 vots a favor, 2 en contra i cap en blanc. 
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� Comissió Extraordinària amb els membres de la Comissió Permanent i de 
les Comissions específiques Informe del SE i Serveis pedagògics  19-2-2018 
Temes tractats i acords presos 
Es reuneixen de manera conjunta els membres de la Comissió Permanent, amb els 
membres de les comissions específiques de serveis educatius i informe del SE, per 
organitzar les properes jornades del CEM. Es presenta el programa i el cartell, 
amb les ponències ja confirmades i la composició inicial de les taules rodones. 
També les vies d’inscripció i el reconeixement d’hores formatives. Es debat el 
funcionament dels grups de treball. 
 
� Comissió específica representació municipal 26-2-2018 
Temes tractats i acords presos 
Reunió primera de constitució i presentació de la comissió. Aquesta comissió 
tindrà un caràcter temporal fins a la nova constitució de la Comissió 
supramunicipal.  S’explica el funcionament dels grups de treball, amb el repte que 
ha de tractar cada grup i els aspectes o temes possibles per comentar. També es 
clarifica el contingut per desenvolupar a cadascuna de les taules rodones. 
 
� Comissió Permanent 21-3-2018 
Temes tractats i acords presos 
Es presenta la memòria 2017, es fa valoració de les Jornades i s’explica la 
compareixença del president del CEM al Parlament sobre el pacte educatiu. El 
CEM donarà suport al document, perquè cal que hi hagi un pacte permanent, tot i 
que s’exposarà la diversitat d’opinions i punts que generaran debat, ja que és un  
òrgan plural de participació. S’aproven per unanimitat els pagaments als ponents 
dels informes 1/2017 i 1/2018. S’informa de la resposta de la Conselleria 
d’Educació i Universitat a l’Informe 1/2017. I es debat i aprova per unanimitat les 
modificacions al Reglament nou que han suggerit els serveis jurídics, d’acord amb 
els informes de Secretaria General i de l’Institut Balear de la Dona.  

 
� Ple 11-4-2018 
Temes tractats i acords presos 
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Es duen a debat les darreres aportacions de modificació del Reglament i s’aprova 
amb 14 vots a favor, cap en contra i 1 en blanc. També es presenta i s’aprova la 
memòria 2017 per unanimitat. 

       
� Comissió específica Informe del SE actual de Mallorca    5-6-2018  
Temes tractats i acords presos 
Es revisa l’esborrany d’Informe i s’acorden modificacions d’alguns dels seus 
apartats, així com ampliar o revisar les dades. 

 
� Comissió Permanent 12-7-2018  
Temes tractats i acords presos 
1a part: Elena Tejera, tècnica de la Direcció General de Salut Pública i 
Participació presenta el programa Centres Educatius Promotors de Salut.  
2a part: El president informa que en el Ple del Consell de Mallorca celebrat avui 
s’ha aprovat de manera inicial el nou Reglament. L’aprovació ha comptat amb el 
suport de tots els grups polítics, excepte del Partit Popular que s’ha abstingut. 
S’aprova per unanimitat presentar un recurs a la nova resolució aprovada per la 
Conselleria d’Educació sobre l’autorització excepcional, a tots els nivells 
educatius, de l’ocupació de places reservades per als alumnes amb NESE, i que no 
ens han fet arribar. 
 
� Comissió Permanent 13-9-2018  
Temes tractats i acords presos 
Una vegada finalitzat el termini per fer aportacions al nou Reglament, i sense 
constància que s’hagi fet cap recurs, s’inicia el procés per fer-ne la publicació 
definitiva en el BOIB i, tot just després, es demanarà a les diferents entitats els 
nomenaments dels nous membres. Es proposa l’adhesió del CEM a la Declaració 
d’Incheon de la UNESCO, compromís de la comunitat educativa mundial per 
treballar per una educació inclusiva, equitativa, de qualitat i per promoure les 
oportunitats d’aprenentatge permanent per a tothom. 
 
� Comissió Permanent 8-11-2018 
Temes tractats i acords presos 

Organització, conjuntament amb els altres consells insulars, FAPA i Associació de 
professionals 0-3, de la Cimera de les Illes Balears per l’equitat 0-3 que es farà el 
15 de novembre de 2018. S’aprova per unanimitat l’Informe del sistema educatiu 
a Mallorca 2017. També s’aprova per unanimitat el Pla de treball i el pressupost 
de 2019. Es debaten i s’aproven per unanimitat els criteris per seleccionar les 
organitzacions i/o entitats dels grups m i n d’acord amb el nou Reglament.  
 
� Ple 12-11-2018 
Temes tractats i acords presos 
S’aprova per unanimitat l’adhesió a la Declaració d’Incheon de la UNESCO, i es 
demanarà als municipis que s’hi adhereixin. S’informa de l’organització de la 
Cimera per l’equitat 0-3. S’aprova per unanimitat l’Informe del SE a Mallorca 
2017. També s’aprova per unanimitat el Pla de treball i el pressupost de 2019. Es 
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ratifiquen els criteris que serviran per seleccionar les entitats dels grups m i n del 
nou Reglament. 
 
A continuació es presenta una gràfica amb el percentatge d’assistències a 
cadascuna d' aquestes sessions: 
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5. Informes i resolucions 
 
Informe 1/2018   (annex  1) 
Informe sobre l’esborrany de la Resolució del DG de Planificació, Ordenació i 
Centres que desplega determinats aspectes per al curs 2018-2019 sobre els 
processos d’adscripció, admissió i matricula d’alumnat als centres sostinguts 
totalment o parcialment amb fons públics. 
Conseller ponent Jaume Adrover 
Comissió específica Planificació i Ordenació del SE 
Aportacions FAPA, FEUSO, Miquel Oliver 
Aprovació CP 18 gener 2018 
Vots Unanimitat 
Esmenes ECIB 
Aprovació Ple 30 de gener 2018 
Vots 19 vots a favor, 2 en contra, 0 en blanc 
Data enviament Conselleria Educació 12 febrer 2018 

  
Informe del  sistema educatiu a Mallorca 2017 
Comissió específica Informe del SE a Mallorca  
Aprovació CP 8 novembre de 2018 
Vots S’aprova per unanimitat 
Aprovació Ple 12 novembre de 2018 
Vots S’aprova per unanimitat 
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A més s’han presentat dos requeriments a la Conselleria d’Educació i Universitat: 
 
*Requeriment al director general d’Innovació i Comunitat Educativa, el Sr. Jaume 
Ribas, sobre la Resolució que regula el procés d’adscripció, admissió i matricula 
d’alumnat als nivells de primer cicle d’EI, per la conveniència que, d’acord amb la 
normativa vigent, s’enviï la proposta d’aquesta resolució abans de publicar-la en 
el BOIB i amb el temps suficient perquè els diferents òrgans col·legiats del CEM 
en puguin estudiar l’esborrany i elaborar-ne l’informe corresponent. S’envia el dia 
9 d’abril de 2018.  
 
*Requeriment al director general de Planificació, Ordenació i Centres, el Sr. 
Antoni Morante, sobre la Resolució per la qual s’autoritza excepcionalment, per al 
curs 2018-2019,  a tots els nivells educatius, l’ocupació de les places reservades 
per a l’alumnat amb NESE als centres educatius de les Illes Balears sostinguts 
amb fons públics. En aquest requeriment s’exposen els acords que, per 
assentiment unànime, adoptà la CP del CEM reunida el 12 de juliol de 2018. La 
voluntat és arribar al consens necessari per evitar processos de segregació escolar 
en els centres educatius de les Illes Balears. S’envià el 23 de juliol de 2018. 
 
Per altra banda, hem rebut, fora de termini, un recurs interposat pel Sr. Antoni 
Baos, secretari general de la Federació d’Ensenyament de Comissions Obreres a 
les Illes Balears contra el Reglament d’organització i funcionament del CEM de 
dia 26 de novembre de 2018. Hem enviat resposta dia 11 de desembre de 2018, 
exposant que el nostre reglament s’ajusta a la normativa vigent de regulació dels 
consells escolars insulars i dels consells escolars municipals de les Illes Balears, i 
per això, recomanam enviar aquest requeriment i fer la proposta als organismes 
que en són responsables de la regulació de dita normativa.  
 
I, finalment, cal comentar que hem rebut per part del Consell Escolar Municipal 
de Binissalem una demanda de suport, de dia 10 de desembre de 2018, per 
unificar forces amb la resta de centres de Mallorca, per donar una solució a la 
necessitat de contractar un conserge durant el curs escolar. La demanda es 
presentarà a la comissió supramunicipal perquè la puguin tractar i debatre. 
 
6. Activitats fetes 

 
Gener 
 
Data Assistents Activitat 
08/01/18 Membres CE Comissió específica Planificació i Ordenació del SE 
13/01/18  Publicació en el BOIB núm. 7 del cessament d’alguns 

membres  i dels nomenaments dels nous membres, 
titulars i suplents. 

15/01/18 Membres CM Comissió mixta sobre escolarització amb la DG de 
Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria 
d’Educació i Universitat 
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18/01/18 Membres CP Comissió Permanent 
24/01/18 Martina Perelló Sessió final d’avaluació de l’estudiant en pràctiques de 

Pedagogia de la UIB 
30/01/18 Membres CEM Ple del CEM a Felanitx 
 
Febrer 
 
Data Assistents Activitat 
8 i 9 
/02/18 

Miquel Oliver Assistència a les Jornades d’Abandonament escolar 
organitzades al Parlament de les Illes Balears 

15/02/18 Miquel Oliver i 
Martina Perelló 

Assistència a la presentació del IV Congrés Escola 
Catòlica de les Illes Balears: Educam i comunicam, 
compartim. 

 
19/02/18 Membres CP, CE 

Serveis i CE 
Informe 

Reunió extraordinària de la Comissió Permanent i les 
comissions específiques Serveis pedagògics i Informe 
del SE a Mallorca 

26/02/18 Membres CE Comissió específica temporal de representació 
municipal 

 
Març 
 
Data Assistents Activitat 
05/03/18 Membres CEM Reunió preparació grups de treball i taules rodones de 

les Jornades: Municipis i Educació 

 
8/03/18 
9/03/18 

 Jornades Municipis i Educació 
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21/03/18 Membres CP Comissió Permanent 
23/03/18 Miquel Oliver Compareixença al Parlament del president del CEM en 

el marc de la ponència per a l’estudi del Pacte educatiu 
per a les Illes Balears (la intervenció consta al diari de 
sessions que s’adjunta en l’annex 2) 

 
Abril 
 
Data Assistents Activitat 
11/04/18 Membres CEM Ple del CEM al CEIP Son Ferriol 
26/04/18 Miquel Oliver Assistència a la Jornada de Projectes d’Innovació 

organitzades per la Unió de Cooperatives 
d‘Ensenyament de les Illes Balears 

 
Maig 
 
Data Assistents Activitat 
25/04/18 Miquel Oliver Assistència a les Jornades: Claus per a una escola de 

qualitat i respectuosa de la identitat de la infància, 
organitzades per la Unió de Cooperatives de 
l’Ensenyament a les Illes Balears. 

28/05/18 Miquel Oliver i 
Martina Perelló 

Presentació Memòria 2017 al Vicepresident i 
conseller del Departament de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca. 

 
Juny 
 
Data Assistents Activitat 
05/06/18 Membres CE Comissió específica Informe anual del SE 
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Juliol 
 
Data Assistents Activitat 
12/07/18 Membres CP Comissió Permanent 

 
12/07/18 Membres CEM Assistència al Ple del Consell de Mallorca com a 

públic per a l’aprovació del Reglament nou del CEM. 

 
 
Setembre 
 
Data Assistents Activitat 
05/09/18 Martina Perelló Reunió amb la tècnica responsable del Programa 

Foment de Lectura del Consell de Mallorca 
13/09/18 Membres CP Comissió Permanent 
20/09/18 Miquel Oliver i 

Martina Perelló 
Reunió amb el vicepresident i conseller del 
Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, per a 
presentar el Pla de 2019 i el procés que cal seguir per 
a la  nova constitució del CEM. 

 
Octubre 
 
Data Assistents Activitat 
18/10/18 MartinaPerelló Assistència a la ponència: Una mirada professional de 

l’infant competent. Parlem de Pikler-Lóczy, per 
Teresa Godall, organitzada pel Patronat Municipal 
d’Escoles d’Infants de Palma. 
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19/10/18 FAPA, 

Assemblea 0-3  
Martina Perello 

Reunió preparació de la Cimera de les Illes Balears 
per l’equitat dels infants 0-3. 

23/10/18  Publicació en el BOIB del Reglament nou 
d’Organització i Funcionament del CEM (annex 3) 

25/10/18 Francesc Miralles 
(vicepresident del 
Consell de 
Mallorca  

Assemblea Batles i Batlesses de Mallorca: aprovació 
dels nous nomenaments, presentació de la memòria 
del CEM de 2017. 

 
Novembre 
 
Data Assistents Activitat 
08/11/18 Membres CP Comissió Permanent 
12/11/18 Membres CEM Ple del CEM 
15/11/18  Cimera de les Illes Balears per l’equitat dels infants 

0-3, a la sala d’actes de la Misericòrdia. 

 
 

Desembre 
 
Data Assistents Activitat 
12/12/18 Miquel Oliver 

Martina Perelló 
Assistència a la taula rodona: Estat de l’educació a les 
Illes Balears i reptes de futur, organitzada pel Forum 
Europeu d’Administradors de l’Educació a les Illes 
Balears (FEAEIB) 
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7. Reunions amb el CEIB 
 

El president (com a titular) i la vicepresidenta (com a suplent) són membres del 
Consell Escolar de les Illes Balears en representació del Consell Escolar de Mallorca. 
D’altra banda, el president és membre (titular) de la Comissió Permanent en 
representació del sector I (presidents dels consells escolars insulars), i del sector K, 
(representants dels consells insulars). Durant l’any 2018 i des de la publicació del 
nomenaments en el BOIB s’ha assistit a les reunions següents: 
 
Data Activitat 
16/01 Reunió informativa sobre l’esborrany de Decret per regular els centres 

assistencials de 0 a 3 anys 
06/02 Comissió Permanent 
12/03 Comissió Permanent 
12/04 Comissió Permanent 
23/05 Comissió Permanent 
29/05 Comissió específica d’ordenació i innovació del Sistema educatiu 
28/06 Ple 
06/09 Comissió Permanent 
27/09 Ple 
14/11 Ple 
14/12 Comissió específica d’ordenació i innovació del sistema educatiu 
20/12 Comissió Permanent 
 

8. Jornades «Municipis i Educació» 
 

Els ajuntaments són, i han estat, elements clau en el desenvolupament de polítiques 
educatives de proximitat i, fins i tot, alguns han actuat com a agents transformadors de 
la realitat socioeducativa. Especialment, han assumit responsabilitat en la gestió de 
serveis educatius de 0-3 anys, en programes de reforç escolar, en programes de lluita 
contra l’abandonament educatiu prematur, en la formació al llarg de la vida o en 
espais educatius no formals. Tots aquests serveis han contribuït al desenvolupament  
personal i comunitari, han afavorit l’equitat del sistema educatiu i han esdevingut 
crucials davant la crisis econòmica per la davallada dels ingressos de les famílies. 
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El Consell Escolar de Mallorca, òrgan de consulta i participació de la programació 
general de l’ensenyament no universitari de Mallorca, on hi està representada la 
comunitat educativa, va organitzat les Jornades «Municipis i Educació» els dies 8 i 
9 de març de 2018, amb la voluntat de ser un fòrum de debat i reflexió sobre les 
intervencions i els serveis educatius municipals.  
 
Es dóna a conèixer els models de gestió educatives locals centrats en l’enfocament de 
Drets d’Infància, amb la coordinació de tots els organismes locals, i que promouen i 
generen mecanismes reals de participació infantil i compten amb una estratègia a llarg 
termini per incorporar a nins i nines i adolescents en les seves polítiques i accions. Per 
això intervenen els ponents Joan Manuel del Pozo, professor de la Universitat de 
Girona, membre de l’Observatori d’Ètica Aplicada a l’Acció Social, Psicoeducativa i 
Sociosanitària, especialista en ciutats educadores, i Sílvia Casanovas coordinadora 
del programa Ciutats Amigues de la Infància de UNICEF. Es donaren a conèixer, 
també, les experiències locals en Ciutats Educadores i Ciutats Amigues de la Infància 
amb una taula rodona moderada per Francesca Salvà, professora del Departament de 
Pedagogia Aplicada i Psicologia de l’Educació de la UIB i amb la intervenció dels 
representants dels ajuntaments de Binissalem, Ciutadella, Palma i Santanyí. 
 
Es va organitzar una taula rodona amb els objectius següents: generar coneixement 
sobre els serveis i les polítiques educatives locals i valorar i avaluar les necessitats, les 
demandes, les prioritats i les tendències de la realitat educativa municipal de la 
primera infància. La va moderar Vicenç Arnaiz, primer director de l’IEPI i president 
de l’Observatori de la Infància i la Família a Menorca. S’exposaren diferents models 
de gestió d’escoles infantils municipals de Marratxí, Sencelles, Montuïri i Inca. 
 
S’hi presentaren  i s’hi donaren a conèixer, també, les experiències sobre compensació 
de desigualtats i polítiques de tarifació social de l’Ajuntament de Vitoria-Gasteiz i de  
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. 
 
Així mateix, es va fer una dinàmica de treball en petits grups per consensuar propostes 
entre els assistents. Els diferents grups varen ser:  
 
*Consell escolars municipals 
*Gestió educativa municipal:àmbit de l’educació formal 
*Gestió educativa municipal: àmbit de l’educació no formal 
*Serveis educatius de 0-3 anys 
*Participació de les entitats, famílies i alumnat en el marc de la intervenció educativa 
municipal 
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Hi assistiren, segons consta en les llistes d’assistència, un total de 87 persones. 
Ara bé, com que eren obertes al públic en general en algunes sessions aquest 
nombre de participants arribà a les 120 o 130 persones. 
 
Es millora el sistema d’inscripció a les jornades, respecte les anteriors, ja que la 
gestiona directament el CEM, i perquè no es feia cap pagament.  
 
Les conclusions dels grups de treball i  informació de les jornades es pot trobar en 
el blog del CEM. 
 
Per a commemorar el Dia Internacional de la Dona, vàrem organitzar un acte a 
càrrec de l’alumnat del cicle formatiu de grau superior de promoció de la Igualtat 
de Gènere del CIFP Son Llebre. 
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9. Premsa i comunicacions 
 
 
Portal Consell de Mallorca 
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Premsa local i comunicacions 

 

             Diario de Mallorca, 15 nov. 2018 
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10. Publicacions en el BOIB relacionades amb el CEM 

Data Núm. 
BOIB 

Publicació 

13/01/18 7 Cessament membres CEM i nomenaments dels nous 
26/07/18 92 Aprovació inicial del Reglament d’Organització i 

Funcionament del CEM 
23/10/18 132 Aprovació definitiva del Reglament d’Organització i 

Funcionament del CEM 
22/12/12 160 Criteris per seleccionar les organitzacions i entitats que 

han de formar part dels grups m i n de l’article 7.3 del 
CEM 

11. Informe econòmic 

El Ple del CEM, del 22 de novembre de 2017 aprovà el pressupost del 2018 per un total 
de 35652 euros. Segons el Reglament d’Organització i Funcionament, als efectes 
administratius i pressupostaris el CEM s’adscriu al Departament de Cultura, Patrimoni i 
Esports del Consell de Mallorca. Per això, les demandes de material ordinari no 
inventariable, del material informàtic i les generades per l’ús de l’espai on hi ha la seu 
del CEM es fan al Departament esmentat. Tot i així, les despeses pròpies del CEM que 
necessiten reserva de crèdit a la partida corresponent del pressupost del Consell de 
Mallorca de 2018,per a les quals cal presentar memòria justificativa, es relacionen a 
continuació:  

Despesa Quantitat 
Material logotip nou 991,60 
Jornades Municipis i Educació 4500,00 
Ponències dels Informes 1/2017 i 1/2018 208,00 
Dietes de gener a juliol   3400,00 
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Dietes de setembre a novembre       1640,00 
Cimera de les Illes Balears per l’equitat 0-3       553,03 

TOTAL 11292,63 
 
El Consell de Mallorca ens ha dotat durant aquest any amb un ordenador portàtil per 
facilitar la tasca de Secretaria i la tasca conjunta amb l’alumna de pràctiques de la UIB.  
 

Evolució de les despeses 
Any Despesa 
2016   6290,00 
2017 10928,30 
2018 11292,63 

12. Blog del CEM i difusió xarxes  

S’ha mantingut el blog del CEM amb l’enllaç: 

 https://consellescolardemallorca.wordpress.com/. 

13. Annexos 
 
Annex 1: Informe 1/2018 
Annex 2: Intervenció del president del CEM en el Parlament 
Annex 3: Reglament d’organització i funcionament del CEM 
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Annex 1: Informe 1/2018 
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INFORME NÚM. 1/2018 sobre l’esborrany de la Resolució del director 
general de Planificació, Ordenació i Centres de xxxxx de març de 2018, 
sobre els processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes.  
 
1. FETS 
 
L’article 1 del Decret 10/2003 de 14 de febrer, de Regulació dels consells  
escolars insulars i dels consells escolars municipals de les Illes Balears 
determina que «els consells escolars insulars són els òrgans de consulta i de 
participació en la programació general de l’ensenyament no universitari dins 
l’àmbit territorial de cada una de les illes que integren les Illes Balears, 
d’acord amb el que disposa l’article 15 del Decret legislatiu 112/2001, de 7 de 
setembre, pel qual s’aprova la Llei de consells escolars de les Illes Balears». 
 
Vista aquesta consideració, la Conselleria d’Educació i Universitat va enviar al 
Consell Escolar de Mallorca (CEM) l’esborrany de Resolució del director 
general de Planificació, Ordenació i Centres de xxxxx de març de 2018 que  
desplega determinats aspectes per al curs escolar 2018-2019 sobre els 
processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres 
sostinguts totalment o parcialment amb fons públics, als nivells de segon cicle 
d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, 
batxillerat i educació especial a les Illes Balears. 
 
El 21 de novembre de 2017, la secretària del CEM va enviar el projecte als 
consellers i a les conselleres per informar-los i perquè l’estudiassin, 
demanant-los les seves aportacions (data límit 14 de desembre de 2017) 
d’acord amb l’article 8.d del Reglament d’Organització i Funcionament del 
CEM. 
 
En la reunió de la Comissió Permanent del CEM, de dia 8 de novembre de 
2017, es va acordar que la comissió específica que ha d’estudiar l’esborrany 
de Resolució fos la Comissió Específica de Planificació i Ordenació del  
Sistema Educatiu i també es va acordar nomenar ponent el conseller del 
CEM Jaume Adrover Nadal. 
 
En el període establert, varen presentar aportacions al projecte de decret els 
consellers i conselleres següents: 

• Sr. Miquel Oliver, president del CEM 

• Sr. Jordi Gual, en representació del sindicat FEUSO Illes Balears 

• FAPA Mallorca 
 
En la reunió de la Comissió Específica de Planificació i Ordenació del 
Sistema Educatiu, de dia 8 de gener de 2018, es varen esmentar i debatre 
àmpliament totes les aportacions fetes al projecte d’ordre. Després, el ponent 
va recollir les aportacions consensuades per la majoria dels membres de la 
Comissió per redactar-ne un informe per elevar-lo a la Comissió Permanent. 
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El dia 15 de gener de 2018 es va enviar l’informe als consellers i conselleres 
membres de la Comissió Permanent (CP) per informar-los i perquè 
l’estudiassin. Dia 18 de gener es va dur a terme la CP on es va debatre i es 
va aprovar l’informe per elevar-lo al Ple. 
 
Dia 23 de gener de 2018 es va enviar l’informe als membres consellers i es 
va obrir un termini d’esmenes que va concloure dia 29 de gener. En el termini 
establert, va presentar-hi esmenes la consellera Maria de la Concepció 
Moragues (grup K, representant dels centres escolars concertats de 
Mallorca). 
 
2. INFORME 
 
L’esborrany de Resolució del director general de Planificació, Ordenació i 
Centres de xxxxx de març de 2018, esmentat, consta d’un preàmbul amb les 
bases legals i la pròpia resolució que dictamina la publicació de la 
documentació inclosa als annexos. 
 
2.1. Bases legals 
 
El preàmbul, conté les bases legals en què es fonamenta el desenvolupament 
de la Resolució i la necessitat de desplegar els aspectes que conté. Aquestes 
bases són: 
 

• La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, segons la redacció 
fixada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora 
de la qualitat educativa. 

• La Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon 
govern de les Illes Balears. 

• El Decret 37/2008, de 4 d’abril, pel qual s’estableix el règim d’admissió 
d’alumnes als centres sostinguts amb fons públics de la comunitat 
autònoma de les Illes Balears, que regula el procés i els criteris 
d’admissió d’alumnes als centres sostinguts amb fons públics de les 
Illes Balears que imparteixen els ensenyaments regulats en la Llei 
orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. 

• El Decret 39/2011, de 20 d’abril, pel qual es regula l’atenció a la 
diversitat i l’orientació educativa als centres educatius no universitaris 
sostinguts amb fons públics. 

• El Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, 
pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica 
de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les 
Illes Balears, modificat pels decrets 1/2016 i 11/2016. 

• L’Ordre del conseller d’Educació i Universitat, de 7 d’abril de 2016, que 
regula el procés d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als 
centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells 
de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació 
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secundària obligatòria, batxillerat i educació especial de les Illes 
Balears. 

 
2.2. Justificació: 
 
La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia 
de les Illes Balears estableix, en l’article 36, que correspon a la comunitat 
autònoma de les Illes Balears el desplegament legislatiu de l’ensenyament en 
tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats. 
 
El Decret 37/2008, de 4 d’abril, estableix el règim d’admissió d’alumnes als 
centres docents sostinguts amb fons públics, regula el procés i els criteris 
d’admissió d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons 
públics de les Illes Balears que imparteixen els ensenyaments que regula la 
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, en la redacció donada per la 
Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat 
educativa i per la Llei orgànica 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del 
sistema de protecció a la infància i l’adolescència. 
 
En la disposició final primera, el Decret esmentat autoritza el conseller 
competent en matèria d’educació perquè dicti les disposicions per desplegar-
lo. 
 
Aquesta resolució dona resposta a aquest desplegament i a la necessitat de 
resoldre les circumstàncies actuals en matèria d’escolarització. 
 
2.3. Estructura de la Resolució: 
 
El contingut d’aquesta resolució és la publicació de la documentació inclosa 
als annexos, que és la següent: 
 

1. Instruccions generals per als centres educatius. 
2. Calendari dels processos d’adscripció, admissió i matriculació 

d’alumnes de segon cicle d’educació infantil, educació primària, 
educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial 
per al curs escolar 2018-2019. 

3. Zones escolars vigents per als processos d’admissió i adscripció 
per al curs 2018-2019. 

4. Adscripcions de centres. 
5. Barem de puntuació. 
6. Aclariments sobre els criteris d’aplicació del barem (adscripció / 

admissió). 
7. Documentació que s’ha de presentar. 
8. Canvi de centre educatiu fora de termini. 
9. Llista de dades que pot consultar l’Administració educativa. 
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3. CONSIDERACIONS I RECOMANACIONS GENERALS 
 
a) Volem reconèixer el compliment de la diligència normativa de la Direcció 
General de Planificació, Ordenació i Centres pel fet d’enviar al CEM, per 
primer cop, l’esborrany de la Resolució del procés d’escolarització. 
 
Per això, ens congratulam de l’efectivitat que han tingut les nostres peticions 
al respecte. 
 
b) Analitzat l’esborrany de resolució veim necessari que sigui revisada 
atenent les mesures proposades a l’informe 1/2017 del CEM i que s’envià a la  
Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres el passat mes de 
novembre de 2017. 
 
De forma especial ens referim a les mesures següents: 
 

� M17. Dissenyar mesures que facilitin l’escolarització d’alumnes a les 
places NESE, no només fins que finalitzi la matrícula, sinó durant tot el 
curs escolar (mentre no suposi la no ocupació d’aquestes places una 
minva econòmica per al centre, ni reducció d’unitats). 

� M18. Respectar el nombre màxim d’alumnat NESE per aula. 
� M19. Dissenyar i consensuar un pla d’escolarització equitativa 

d’alumnat NESE en els centres, seguint l’exemple d’alguns acords 
zonals que ja hi ha i respectant, en darrer terme, el dret de les famílies 
a escollir el centre que vulguin dins els possibles. 

� M20. Millorar el diagnòstic dels alumnes NESE i la transparència en la 
informació i les dades entre l’Administració i els agents implicats. La 
incorporació tardana als centres d’alumnat nouvingut ha de requerir de 
diagnòstic NESE previ, fet per persones amb la qualificació adequada. 
Ponderar els criteris d’assignació de nouvinguts no només pel de 
places vacants, sinó també per percentatge d’alumnat NESE al centre 
o alumnat d’incorporació tardana. 

� M21. Aplicar rigorositat en l’escolarització de l’alumnat NESE a 
primària per evitar la segregació i sobresaturació d’aquest alumnat en 
centres adscrits de secundària. En aquest cas, fer possible els acords 
d’adscripció dels centres públics i centres concertats en ambdós 
sentits. 

 
c) Consideram urgent revisar el Decret 37/2008, de 4 d’abril, pel qual 
s’estableix el règim d’admissió d’alumnes als centres sostinguts amb fons 
públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que regula el procés i 
criteris d’admissió d’alumnes als centres sostinguts amb fons públics de les 
Illes Balears que imparteixen els ensenyaments regulats en la Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’educació. 
 
La revisió ha d’afectar el Decret en conjunt, però volem fer una menció 
especial als aspectes que fan referència als criteris de baremació per assolir 
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uns nivells alts d’equitat i, alhora, eliminar la discriminació en els centres 
educatius. 
 
 4. CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES I PROPOSTES SOBRE ELS 
ANNEXOS 
 
ANNEX 1. Instruccions generals per als centres educatius 
 
a) Es proposa modificar l’apartat tercer que quedarà redactat de la manera 
següent: 
 
  «Tercer. Temporalització del procés 

 1. La reserva de plaça, en els casos d’adscripció, inclòs el batxillerat, 
serà vigent fins al 24 de juliol de 2018.» 

 
D’aquesta manera, es proposa ampliar la data de reserva de plaça de dia 20 
a dia 24 de juliol. Proposam el canvi per garantir quatre dies reals en el 
termini del procés d’adscripció, ajustant així les dates de la reserva de places. 
 
 b) Es proposa que s’especifiquin les dates del procés de matriculació del 
mes de setembre. 
 
Així com queden especificades les dates dels altres processos previstos en la 
resolució, al de setembre no s’especifica i, per tant, no s’ha pogut valorar. 
 
c) Es proposa incloure en l’apartat 4.1 la paraula «atenció» i afegir al final 
«dotant el centre dels recursos necessaris». La proposta quedaria redactada 
de la manera següent: 
 

«Quart. Reserva de places per a alumnes amb necessitat 
específica de suport educatiu 
1. D’acord amb el que disposa l’article 87 de la LOE, per assegurar la 
qualitat educativa per a tothom, la cohesió social i la igualtat 
d’oportunitats, la Conselleria d’Educació ha de vetllar per garantir una 
adequada i equilibrada escolarització i atenció a l’alumnat amb 
necessitat  específica de suport educatiu dotant el centre dels 
recursos necessaris.» 

 
Trobam necessari deixar constància que, per garantir una equitat autèntica a 
l’escolarització de tot l’alumnat, els recursos humans i materials han de ser 
també equitatius a tots els centres. 
 
No és coherent que, en setembre, s’incrementi la matriculació de l’alumnat 
NESE i que sigui pràcticament impossible incrementar la dotació de l’equip de 
suport. Per tant, consideram que la Conselleria d’Educació i Universitat ha de 
ser sensible a l’increment de la dotació necessària. 
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ANNEX 3. Zones escolars i ANNEX 4. Adscripcions 
 
 a) Es demana que a Palma només es considerin zones limítrofes les que ho 
són realment, d’acord amb el que aquest concepte indica. 
 
 b) Es proposa no aplicar la nova zonificació de la zona escolar C de Palma 
(exceptuant-ne la zona de Son Ferriol, que podria constituir-se com a nova 
zona). 
 
Consideram que abans d’aplicar els processos de zonificació s’han de 
debatre amb la comunitat educativa per arribar al màxim de consens possible. 
La zona C té un índex de població més vulnerable, per la qual cosa requereix 
iniciar un procés d’anàlisi, de consultes i de processos participatius per assolir 
acords municipals i evitar la cronificació i desequilibri en aquesta zona.  
 
Instam, per tant, la Conselleria d’Educació i Universitat perquè, de forma 
coordinada amb l’Ajuntament de Palma, comenci aquest procés a més aviat 
possible per poder aplicar els resultats de cara a la Resolució que es redacti 
per al curs vinent. 
 
c) Revisar l’adscripció directa entre els centres públics de la zona de Llevant 
a partir d’acords dels centres de la zona. 
 
L’adscripció directa d’aquesta zona s’ha de modificar per evitar consolidar les 
desigualtats que hi ha. Cal, per això, avaluar, amb totes les dades i 
valoracions dels centres, el funcionament i els resultats del procés actual. I 
després, s’han de complir els acords reals entre primària i secundària, 
 i de tots els centres sostinguts amb fons públics. 
 
 d) L’Administració ha de garantir la detecció primerenca d’alumnat NESE que 
inicia escolarització al segon cicle d’EI a Palma. Per això, proposam que es 
millori el procés de detecció i diagnòstic dotant de més recursos a l’EAP de 
Palma. I que també l’Ajuntament de Palma pugui dotar-lo de serveis i 
professionals, seguint el model aplicat en altres municipis de l’illa. 
 
 
5. DEMANDES 
 
a) Veim ben necessari saber els estudis i els criteris que han regit la 
zonificació d’aquesta Resolució. Per això, demanam poder accedir a la 
informació. 
 
b) No s’han pogut deduir els criteris que s’han tingut en compte a l’hora de fer 
les diferents adscripcions entre centres. Per això, demanam que la 
Conselleria d’Educació i Universitat justifiqui cada una de les adscripcions i 
que es refacin en cas de falta de coherència. 
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El Consell Escolar de Mallorca creu fermament en la transparència. Som 
conscients que, perquè la ciutadania accepti la Resolució, cal donar a 
conèixer i compartir els criteris que han servit per redactar-la. 
 
6. CONSIDERACIÓ FINAL 
 
El Consell Escolar de Mallorca, reunit en sessió plenària dia 30 de gener de 
2018, aprova aquest informe 1/2018 per 19 vots a favor i 2 vots en contra dels 
21 consellers i conselleres presents en el moment de la votació, la qual cosa 
faig constar a l’efecte del que estableix l’article 6 de la Llei de consells 
escolars de les Illes Balears. 
 
Palma, 31 de gener de 2018 
 
La secretària                                                             El president 
 
         
 
Martina Perelló                                                          Miquel Oliver 
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DL. PM. 353-1992 Fq.Con.núm. 33/27 IX legislatura Any 2018 Núm. 86

 

Presidència
de l'Honorable Sra. Maria Concepció Obrador i Guzmán

Sessió celebrada dia 23 de març de 2018 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

Compareixença del Sr. Miquel Oliver i Trobat, president del Consell Escolar de Mallorca; del Sr. Alberto Taranco i Iriondo,
president del Consell Escolar d’Eivissa; i de la Sra. Maria del Mar Lluch i Martínez, vicepresidenta del Consell Escolar de
Menorca, per tal d’exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Ponència per a l’estudi del document lliurat a aquest
Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per Illes per un Pacte Educatiu, especialment en aquelles
qüestions més relacionades amb l’àmbit de la seva actuació... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1344

 



1344 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 86 / 23 de març de 2018 

LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia a tots, senyors i senyores diputats. Bon dia als
compareixents.

Abans de començar la sessió d’avui els voldria comentar
que hem considerat que, donat que els compareixents tenen un
temps limitadíssim per contestar les qüestions o preguntes
formulades pels grups parlamentaris, seria convenient que cada
grup parlamentari es concentràs en dues qüestions, dues
qüestions adreçades a la ponència, al pacte per l’educació, i ser
conscients que els compareixents en cinc minuts que tenen per
contestar no poden respondre 35 qüestions, com va passar la
jornada d’ahir i com ha passat anteriorment a altres jornades.

Per tant els demanaria aquesta bona voluntat de concentrar
en dues preguntes o en dues qüestions aquells temes que vostès
vulguin aclarir amb els compareixents.

I dit això, deman si es produeixen substitucions.

Compareixença del Sr. Miquel Oliver i Trobat,
president del Consell Escolar de Mallorca; del Sr. Alberto
Taranco i Iriondo, president del Consell Escolar d’Eivissa;
i de la Sra. Maria del Mar Lluch i Martínez, vicepresidenta
del Consell Escolar de Menorca, per tal d’exposar la seva
visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Ponència per
a l’estudi del document lliurat a aquest Parlament pel
Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina
feta per Illes per un Pacte Educatiu, especialment en
aquelles qüestions més relacionades amb l’àmbit de la seva
actuació.

Si no hi ha substitucions, passam a l’únic punt de l’ordre del
dia d’avui, relatiu a la compareixença del Sr. Miquel Oliver i
Trobat, president del Consell Escolar de Mallorca; del Sr.
Alberto Taranco i Iriondo, president del Consell Escolar
d’Eivissa; i de la Sra. Maria del Mar Lluch i Martínez,
vicepresidenta del Consell Escolar de Menorca, previstes al pla
de treball de la ponència per a l’estudi del document lliurat a
aquest parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i
elaborat sobre la feina feta per Illes per un Pacte Educatiu, per
tal que exposin la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia
de la ponència, especialment en aquelles qüestions més
relacionades amb l’àmbit propi de l’actuació de cada
compareixent. 

Assisteixen el Sr. Miquel Oliver i Trobat, el Sr. Alberto
Taranco i Iriondo, i la Sra. Maria del Mar Lluch i Martínez. La
presidència, en nom de la comissió, els dóna la benvinguda.

Té la paraula el Sr. Miquel Oliver, per un temps de deu
minuts.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR DE
MALLORCA (Miquel Oliver i Trobat):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Una qüestió prèvia. És
possible canviar l’ordre de les intervencions?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, és possible.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR DE
MALLORCA (Miquel Oliver i Trobat):

D’acord. És que nosaltres ens hem coordinat un poc i
havíem establert un altre ordre, si no li sap greu...

LA SRA. PRESIDENTA:

Qui començarà?

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR DE
MALLORCA (Miquel Oliver i Trobat):

Començarà...

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò té la paraula la Sra. Maria del Mar Lluch i Martínez.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL CONSELL ESCOLAR
DE MENORCA (Maria del Mar Lluch i Martínez):

Bon dia a tothom, i moltíssimes gràcies per la convidada. Sé
que tenc deu minuts, no? Crec que no els consumiré tots.

A veure, el camí del pacte a Menorca comença quan el
2012 apareix Menorca Edu21, que es constitueix com una
comissió de feina dins el moviment de renovació pedagògica
amb l’objectiu d’obtenir un pacte per l’educació, un pacte que
pogués dotar de fonaments estables una futura llei. Com diu el
text del document el pacte pretén, com a criteri bàsic, dotar
d’una major estabilitat el sistema educatiu amb la finalitat que
els principis que sustenten científicament, perquè ja les
decisions que s’adoptin es tenguin en compte i no estiguin a
redós dels canvis legítims, per suposat, dels canvis de govern
o dels titulars dels òrgans de l’administració que es produeixen
després dels processos democràtics. No hem d’oblidar que, per
exemple, un dels reptes més importants que tenim a les nostres
illes és el fracàs escolar, que és cert que té unes causes
multifactorials però que es manté estable, això sí que es estable,
independentment del color del Govern.

Així mateix a Menorca ens va moure el desig d’implicar la
comunitat educativa i també la societat civil organitzada en les
decisions educatives, amb una visió a més llarg termini, també,
que puguin tenir els govern. Sabíem que hi ha un marc estatal,
açò no ho ignorem, però també érem conscients que dins la
normativa hi ha un marge d’actuació que pensàvem que s’havia
d’aprofitar. Per açò vam engegar un procés on han estat molt
importants tres factors: un era l’elaboració d’un bon diagnòstic
i una sòlida investigació; la participació, com he dit abans, de
la societat civil, de famílies, de docents, del tercer sector i del
sector productiu; i per últim emprar com a referència
experiències de millora que s’havien fet a altres bandes.

En relació amb el diagnòstic -m’imagino que ho sabran- és
sovint difícil trobar dades deslligades per illes, normalment els
informes són de les Balears; aleshores es va fer un esforç inicial
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important de delinear un diagnòstic d’illa, ja que nosaltres
havíem començat ahir, i òbviament això requeria estudis propis.
El diagnòstic que es va realitzar sobretot el va dur..., o els
responsables de la feinada varen ser sobretot en Pere Alzina i
en Jaume Mascaró Moll, que diríem que van emprar, és cert,
els informes de l’IAQSE, de la Caixa de Colonya, els informes
que hi ha, però també van fer -Jaume Mascaró Pons, disculpin-
també van fer les investigacions pertinents.

I els dos darrers punts, la participació de la societat civil i
tenir com a referència altres experiències, trob que es van
materialitzar amb la celebració de jornades, l’organització de
jornades, on participaren tots els sectors i on també vam
comptar amb especialistes, i sobretot en determinats casos en
què era evident que eren més complexos o més difícils, ens
assessoràrem. Com a tals, a les primeres jornades de 2013 va
venir Ismael Palacín, vam comptar amb el seu assessorament;
després a les de 2014 van venir Joan Badia, Alfredo Hernando,
Eduard Vallory, Jordi Jubany, Carme Bover, Carlos Páez...;
després també la tardor del 14 varen venir Rosa Salavert i
Xavier Melgarejo, que, bé, ja saben que no hi és però vam tenir
la sort de comptar amb ell. I després per exemple el 2015 van
tornar a venir Ismael Palacín i Miquel Martínez, en aquest cas.
Vull dir que en totes elles hi hagut moltíssims d’experts en
diversos àmbits que ens han acompanyat i als quals òbviament
els estem molt agraïts.

El 2013 també s’inicia la redacció del document, i açò es fa
per part dels voluntaris, i quan s’acaba la primera versió es va
deixar un període a l’illa on es va obrir un bloc perquè es
recollissin totes les esmenes que les institucions, els sindicats,
els centres educatius, diverses entitats, volguessin fer. Totes
aquestes esmenes les vam recollir, les vam filtrar i les vam
afegir. I per últim el que es fa és presentar el pacte a tota la
societat menorquina, i quan dic a tota vull dir a tota perquè es
va fer una presentació a cada poble, és a dir, no se’n va fer una
i tothom..., no, no, a cada un dels pobles de l’illa es va fer la
presentació del pacte. I és precisament el 2014, en la
presentació al poble d’Es Mercadal, on té lloc la trobada amb
la resta de les illes, que segurament vostès ja coneixen i on
neix, després del pacte de Ses Salines, Illes per un pacte, que
com vostès saben aglutina institucions i moviments educatius
de totes les illes, que vam veure claríssima la coincidència amb
un objectiu comú, que era fer possible l’estabilitat d’un model
educatiu més enllà de qualsevol conjuntura política que
garanteixi en aquest cas la qualitat i l’equitat de l’educació.

A partir d’aquell moment Menorca participa activament en
la redacció del document, que deixarà de ser el seu amb les
renúncies que òbviament açò va suposar, però que va passar a
ser el de tots, va passar a ser el document de totes les illes. 

I al mateix temps el Consell Insular de Menorca demana a
Menorca Edu21 que ocupi la presidència i la vicepresidència
del Consell Escolar de Menorca, òbviament pel que acabem de
protagonitzar. Aleshores la plataforma ho sotmet a la seva
assemblea i decideix que sí però, bé, que la gent que ocupi els
càrrecs s’ha de triar entre tots els que formem part de Menorca
Edu21, i després vam posar la condició que es produís un
procés participatiu a l’illa, és a dir, que es presentés qui volgués
per ocupar aquests càrrecs i que es fes un procés participatiu.
El consell ens va dir que sí i és cert que malgrat que no hi va

haver altres candidats, perquè també açò ho vull deixar clar, es
decideix seguir endavant perquè vàrem pensar que aquest
procés participatiu, sens dubte molt millorable perquè era la
primera vegada que ho fèiem, però que era un primer esglaó...,
bé, que assentava les bases per anar fermant aquesta cultura de
la participació que els he comentat. Immediatament es posa en
marxa, en funcionament un equip organitzador, en aquest cas
estava també format per voluntaris de FAPA, de sindicats, de
Menorca Edu21, i òbviament també la Conselleria d’Educació
i Cultura.

Les eleccions tenen lloc el 20 de gener del 2016 i hi ha una
infraestructura amb més de 40 voluntaris i tenim una urna altra
vegada en cada poble i a Maó i a Ciutadella dues. Vam
aprofitar aquest procés electoral diríem, aquest procés d’elecció
per al consell escolar, per demanar a peu d’urna, a tots aquells
que venien a participar a l’elecció, per demanar-los quins
consideraven que havien de ser els objectius que havia de tenir
el consell escolar, que sortís d’aquest procés. I la veritat és que
més d’un 30% va diríem directament com objectiu a agilitar el
pacte educatiu i la resta d’objectius expressats, tots tenien a
veure amb continguts que són dintre del document i que encara
hi continuen essent...

Clar, dels objectius que els participants en el procés havien
assenyalat, després en el primer plenari del CEME, del Consell
Escolar de Menorca, tots els consellers ja havíem constituït el
mateix, vam agafar tot el que havien dit els participants i els
vam tornar a organitzar i a prioritzar en el si del CEME, i altra
vegada agilitar el pacte educatiu apareix com una de les
principals fites a aconseguir. O sigui que és un objectiu molt
present.

És clar, vist aquests resultats, com no podia ser d’altra
manera, el CEME participa activament en la comissió
específica del Consell Escolar de les Illes Balears, que durant
més d’un trimestre fa una feina molt intensa de moltes reunions,
de molt de diàleg i, bé, han participat òbviament els meus
companys també allà i aquesta comissió culmina com ja dic,
després de moltes hores, en l’aprovació del document de
consens per una jo crec que considerable majoria de 33 vots a
favor, 9 en contra i 1 abstenció, el 4 d’abril del 17, és a dir, ara
ja pràcticament farà un any que aquest document sortís del
CEIB, que és el màxim representant de la comunitat educativa
de les illes, amb una, diríem, jo crec que formació molt variada.

I bé, és per tot açò que he exposat, per la il·lusió, per les
esperances, que a Menorca es van despertar ja en el 2012, per
les energies, pel temps, pel diàleg que s’ha invertit en aquest
procés, perquè pensem que és urgent generar un consens que
ens permeti avançar en el que veritablement nosaltres volem,
que és una transformació real dins les aules. És a dir, un canvi
real en l’educació dels nostres al·lots i al·lotes i, vist jo crec el
que Menorca ha invertit aquí i concretament el consell escolar
que és a qui jo vinc a representar, és que ara estem
profundament preocupats, profundament preocupats per com es
dilata el procés. 

I bé, açò és el que jo volia compartir, el consell escolar
volia compartir amb aquesta comissió.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Sr. Alberto Taranco, per
un temps de deu minuts.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR DE
MALLORCA (Alberto Taranco i Iriondo):

Bé, bon dia a tothom. No insistiré molt en recalcar la
necessitat d’una educació de qualitat, d’estabilitat del sistema
educatiu, de la participació activa de tots els sectors implicats,
del model de centre educatiu inclusiu i altres aspectes que ja
estan recollits en aquest pacte social, educatiu i que els meus
companys expliquen molt millor que jo, per la seva
experiència, i que jo estic segur que està llegit, mirat i remirat
per les persones responsables perquè pugui arribar a ser un
pacte polític, ja que des de març del 2017 he hagut d’esperar jo.
I tampoc insistiré molt en què la cosa ve de lluny i que ja com
ha explicat Mar, ja des d’aproximadament 2013 va començar
tot amb un procés iniciat a Menorca, en atenció a cadascuna de
les paraules, en un procés social participatiu.

Perdonin, no m’he presentat adequadament, ja saben el meu
nom, som Alberto Taranco i venc com a president del Consell
Escolar Insular d’Eivissa. Però som mestre, sobretot som
mestre, és una professió que requereix un component tècnic
important, però un component sobretot i per damunt de tot
humà. A mi m’agrada dir que és una forma de vida i com a tal
la considero. I en aquest component humà centraré la meva
aportació.

Jo sincerament per antiguitat, és possible que no sigui la
persona més idònia, més adient per explicar el llarg procés del
pacte, si ho heu seguit des dels inicis, la meva participació
activa ha arribat pràcticament al final, quan ja estava el treball
encarrilat, quan només s’havia de posar la cirereta al pastís, un
pastís molt treballat, per cert; encara a temps per fer alguna
aportació, però sobretot pel que m’ha servit és per aprendre
molt. He conegut la majoria dels components que han creat el
pacte, persones d’una pluralitat extraordinària, asseguts al
voltant d’una taula representant tots els sectors, idees diferents,
conceptes diferents, creences diferents, colors polítics diferents
i ideologies diferents. Persones que a l’hora de construir han
pensat en tot moment en l’alumne, en la qualitat i en l’equitat.
D’alguns he rebut consells davant la meva ignorància, alguns
han estat autoadoptats per a mi com a mentors, que ni tan sols
ells saben que són els meus mentors, i no pel seu color polític,
ni per les seves creences, precisament, ja dic que el component
humà és el que em guia.

Em qued especialment amb el dia que em varen explicar, i
no va ser un docent, va ser un pare, un pare que era allà, em
qued especialment amb el dia que em vàrem explicar que
l’excel·lència no consistia en cedir, sinó en concedir, i que si la
concessió és mútua i tot l’interès és per al menor, juntament
amb la generositat, eren els ingredients i la clau del consens
entre gent tan dispar. Ja dic que he après molt, també he dit que
som mestre, no em cansaré de dir-ho, és una cosa que ho sent
amb molt d’orgull; poc més d’un quart de segle com a mestre,
pràcticament la meitat de la meva vida que no és poc, el
suficient com per ser espectador i víctima de canvis legislatius
constants, per adonar-me que l’escolarització d’un alumne

transcorre durant 4 o 5 legislatures com a mínim, i açò
requereix una estabilitat mínima en el seu recorregut, en el del
nen, en el del menor. 

Lluny d’interpretacions conjunturals del que ha de ser
l’educació, lluny de canvis precipitats de currículums,
d’aparició i desaparició per art de màgia d’assignatures i
d’altres il·luminacions momentànies. I aquí és on radica el
pacte, la importància del pacte i aquí és on radica la
importància que la classe política es faci ressò de la
importància del pacte, d’un marc estable que permeti la creació
d’una llei estable i duradora, d’un pacte, i sense ànim d’ofendre
de veritat, de veritat que sense ànim d’ofendre, creat per
persones amb un coneixement del món educatiu i una
perspectiva que, com a mínim, iguali el conjunt de persones
que estam aquí reunides, el que avala... i aquí tenim dos
exemples, i el que avala una ràpida revisió i una urgent
tramitació. Record als senyors diputats i diputades el valor de
tenir a les seves mans un pacte creat des de la base social, des
de la comunitat educativa, en definitiva des del poble. A mi
m’agrada dir que açò que és aquí és perquè el poble ha parlat
i perquè el poble ha creat amb consens.

Alguns d’aquests companys als que vaig autoadaptar com
a mentors, sabedors de la meva compareixença m’han dit,
“Alberto no tires de víscera, que et conec, no t’entusiasmis fins
el punt de sortir-te de mare, no la lies. No utilitzis paraules com
vergonyós, irresponsable, improcedent, increïble, inconcebible,
egoista o qualsevol del llarg repertori de paraules inconvenients
que de vegades se t’escapen, sigues ferm, però elegant.
Incongruència és una paraula ferma i adequada a la vegada, em
van dir, i jo, fidel deixeble, així ho faré. I d’incongruència
titllaré si un pacte executat amb molt d’esforç, molts de viatges,
moltes discussions, molta generositat i sobretot molta
perspectiva per una base social no es corroborat, tramitat,
acceptat i consensuat per les persones que representen aquesta
mateixa base social, siguin del color que siguin i mirant a la
lluna i no a l’escó, ni a la bancada que els acompanya.

No entra en el meu ànim donar lliçons, no és de bon mestre
donar lliçons, sinó ensenyar,  i recordar que no és fàcil
ensenyar a qui no vol aprendre, reflexió que estic segur que
entre els presents no cal, però per si de cas...

(Remor de veus)

Perdó? Sí, per convèncer que aquest pacte ha de ser tramès
el més aviat possible, ja que és una oportunitat històrica; aquí
m’agradaria recalcar-ho, és una oportunitat històrica, no només
a l’àmbit balear, sinó de cara a la resta de l’Estat, que, pel que
pinta en l’actualitat, ben necessitats estan de referències
positives respecte d’això. Igual és que tenen pocs docents i
poca persona del poble fent un pacte estatal. I perquè el camí
encara és llarg i dur, perquè els nens que naixen en aquest
moment tenguin assegurada..., el que naixen en aquest moment,
en aquest moment, els que naixen en aquest moment, tenguin
assegurada una escolarització amb criteris moderns i estables,
basats en l’equitat, en la qualitat i en la igualtat dels alumnes.
Perspectiva de futur, per favor.

Ja per concloure he de dir una vegada més, repetir una
vegada més que es demana des de la comunitat educativa una
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espera tramitació per la via política, amb respecte, es demana
amb molt de respecte, però a la vegada considero que és una
responsabilitat atendre aquesta demanda per la classe política
per respecte, per molt de respecte a la comunitat educativa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Taranco. Ara té la paraula el Sr. Miquel
Oliver, per un temps de deu minuts.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR DE
MALLORCA (Miquel Oliver i Trobat):

Moltes gràcies. En primer lloc vull agrair a la comissió la
invitació a comparèixer per exposar la meva visió i opinió
sobre el document Pacte per l’educació a les Illes Balears. 

Avui som aquí com a president del Consell Escolar de
Mallorca, CEM, però no vull deixar de mencionar els orígens
de la meva vinculació amb aquesta proposta de pacte. Tot va
començar per a mi a finals de l’any 2011, quan la rectora Casas
m’anomenà representant de la UIB a la comissió per al pacte a
l’illa de Mallorca, representativitat que llavors va mantenir el
rector Huguet i encara l’ostento a dia d’avui. He de confessar
que durant aquests primers anys de participació en aquest
procés era totalment escèptic sobre les possibilitats reals
d’arribar a un pacte amb fonaments pedagògics sòlids que
impliqués una àmplia majoria de la comunitat educativa. No
obstant això la veritat és que a finals d’agost de 2014 tot donà
un gir prou important: dia 26, com ha explicat la meva
companya Mar de Menorca, es va presentar a l’illa de Menorca
el pacte per l’educació a tota la societat balear, elaborat per
Menorca Edu21 amb un procés de participació impressionant,
amb un diagnòstic, com ella ha explicat, i també amb una
anàlisi del que s’estava fent a l’àmbit internacional molt
important, i els companys de totes les Illes que vàrem assistir
a aquella presentació aprofitàrem per fer una reunió de
coordinació dia 27. En aquesta reunió es va produir un resultat
possiblement inesperat, que va ser la signatura de la declaració
de Ses Salines, que va propiciar que dia 10 d’octubre, en una
reunió celebrada a Palma, a la seu de la UIB a Sa Riera, es
creàs Illes per un pacte.

Aquests dos esdeveniments convertiren el meu escepticisme
en esperança, i els puc assegurar que la capacitat d’aquest
col·lectiu per treballar en la construcció d’una visió compartida
del que ha de ser l’educació a les nostres illes en un futur
proper no m’ha deixat de sorprendre cada dia des de llavors
ençà.

En aquest procés m’agradaria destacar dos aspectes. Un
primer, la capacitat demostrada d’arribar a consensos des de
perspectives totalment distintes, sabent sacrificar, almanco per
un període de temps determinat, algunes de les idees personals
o col·lectives en benefici d’un projecte educatiu estable i
eficaç, vistes les necessitats educatives de la societat actual. I
un segon aspecte que m’interessaria destacar és la capacitat per
analitzar altres models però fent, sabent fer, una adaptació
acurada a la nostra realitat gràcies a la feina de debat en

comissions, plenaris, durant tot aquest procés, com han explicar
els meus companys.

En el marc del CEM hem realitzat una anàlisi d’aquest
pacte, hem participat en les sessions del CEIB, i he de dir que
tot i que en el si del CEM hi ha una àmplia majoria de persones
que li donen suport, també he de destacar que alguns membres
manifesten discrepàncies amb el document. De fet en el plenari
de dia 30 de març de 2007, s’aprovà per 22 vots a favor, 6 en
contra i 1 abstenció donar suport al pacte per l’educació de les
Illes Balears.

Dit això passaré a explicar la meva visió i opinió del
document, i ho faré a partir de l’anàlisi de quatre aspectes o
eixos que jo crec fonamentals. Està clar que tot document té
múltiples lectures. Jo a continuació exposaré la meva, que
parteix d’una anàlisi global del document, establint un
paral·lelisme amb les principals tendències educatives
internacionals, tot destacant el que per a mi són els eixos
fonamentals. 

El primer de tots és que el pacte pren partit en la redefinició
dels escenaris educatius de futur; em bas..., podria agafar molts
d’estudis i investigacions, però em basaré en una bastant recent,
de 2014, dels investigadors McKay i Istance, que és una
publicació, una recerca publicada pel Centre de Recerca de
l’Associació de Professors de Victòria, Austràlia, on fan una
anàlisi superadora d’aquest estudi que va fer l’OCDE que es
deia Les escoles del futur -el va fer l’any 1997, que certament
ha quedat un poc desfasat-, idò aquests investigadors presenten
una anàlisis del que pot ser, del que serà l’educació l’any 2025,
2030, i l’han anomenat El futur en la professió docent; un nou
conjunt d’escenaris. Els autors analitzen fins a quin punt en un
futur proper seguirem tenint escoles i si els professors
qualificats seguiran tenint un rol rellevant en el procés
formatiu. Els autors dissenyen diversos escenaris jugant amb
dues variables: per una banda, el percentatge d’aprenentatge
que es produirà en el marc de la institució escolar i, per altra
banda, el percentatge de professors qualificats que tindrem en
el futur en relació amb el percentatge de tots els educadors que
intervendran en el procés educatiu; els autors defineixen els
possibles escenaris segons anem combinant les dues variables. 

De la seva anàlisi sembla obvi que si creim necessari
mantenir la institució escolar com un escenari educatiu amb
possibilitats de perdurar en les properes dècades, un dels grans
reptes és crear vertaderes comunitats d’aprenentatge, tal com
destaca el pacte a l’apartat 2 dedicat a la societat, on diu
textualment: “Educam i ens educam en comunitat, tots junts i
entre tots, la família com a principal ens educatiu, el centre
educatiu com a principal recurs en l’educació formal, i la resta
d’agents i institucions com a suport i en complicitat”. En altres
paràgrafs també explica el que són comunitats d’aprenentatge
i no m’enredaré a detallar-ho perquè tots tenim el pacte a la mà.
Com veiem aquest document s’avança en la definició d’un nou
escenari educatiu que segons els experts serà fonamental per
garantir la continuïtat i la utilitat de la institució educativa en la
societat d’un futur proper. Per tant crec que no és casual que el
pacte dediqui un quart, una quarta part de les pàgines a apostar
per canviar radicalment el que serà l’escenari de futur. Això pot
parèixer, i fins ara la veritat és que crec que ho hem fet com per
omplir documents, dir que tots hem de fer feina en comunitat
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i que tothom s’ha d’implicar en l’educació, però la veritat és
que la societat canvia amb una rapidesa tal que o feim qualque
cosa o l’escola se’ns està erosionant. Què ens diu el pacte? Que
hem arribat a un consens social per apostar seriosament per
aquesta via.

Un segon punt important és que el pacte posa les bases per
a la necessària reprofessionalització dels docents. Si creim que
l’escola, com hem dit, com a institució educativa serà encara
necessària en un futur proper, els docents són l’element
fonamental d’aquestes institucions. D’acord amb les darreres
recerques el professorat, la seva preparació i actuació
professional, constitueix l’eix fonamental per al bon
funcionament dels centres educatiu i és el factor que més
influència té en la qualitat de l’educació escolar. En aquest
sentit els investigadors Hargreaves i Shirley, en el seu llibre La
quarta via del canvi educatiu, on analitzen què ha estat la
innovació i el canvi educatiu des de la Segona Guerra Mundial
fins ara, ens diuen que els països que estan en la quarta via -en
el cas d’Europa els països nòrdics, ho analitzen i donen mostres
del perquè estan en la quarta via-, ens diuen que estan apostant
per aspectes fonamentals com són la necessitat de tenir
professors de total qualitat. En aquest sentit el pacte també es
posiciona en aquestes opcions capdavanteres d’àmbit
internacional, per això proposa un conjunt ampli de canvis en
aquest sentit: seleccionar l’alumnat que ha d’accedir a la
formació inicial del professorat; millorar la formació inicial i
els processos de pràctiques; garantir la qualitat i la vinculació
a la professió dels formadors dels docents; treballar
conjuntament Universitat i centres educatius; lligar el sistema
d’accés a la funció docent a la pràctica professional; crear un
sistema de provisió de places que garanteixi la creació d’equips
docents cohesionats, totalment fonamental perquè l’educació
del futur funcioni, no podem tenir centres que cada any canvien
vuit i nous professors i hem de començar de zero amb un
projecte educatiu nou; establir sistemes que permetin que el
professorat novell en el seu procés d’incorporació rebi
l’assessorament de professorat expert. 

Pensau que tenim un sistema que si podem cremar el
professorat novell en tres anys no esperam a cremar-lo en cinc
anys, senzillament perquè el nostre sistema fa que enviem el
professor novell al centre més complicat i dins aquell centre,
evidentment, tots estarem d’acord, ha d’anar al grup o al curs
més complicat. Per tant, els hem de cremar. Els països que
estan a la quarta via s’han adonat que el docent novell ha
d’estar mimat, no ens podem permetre cremar-lo.

Associacions professionals positives i poderoses, també ho
defensen aquests autors i el Pacte també els anomena i els
recupera. Pensau en Hargreaves i en Shirley, quan parlen de la
tercera via, que a l’Estat espanyol està representada per la
LOGSE, ens diuen que un dels problemes de la tercera via va
ser que l’administració va exercir un paternalisme amb el
sistema educatiu i va desmuntar les associacions professionals.
Som a un moment que els professionals es tornen a apoderar i
tornen a dir nosaltres hem d’assumir les responsabilitats que
tenim amb l’educació. Comunitat d’aprenentatge professional,
també se’n parla en el Pacte.

Tercer aspecte fonamental, redissenya el rol que hauria
d’assumir l’administració en aquest escenari de futur.

Hargreaves i Shirley també expliquen què han fet els països
més capdavanters en aquest sentit i diuen, “els docents s’han
apoderat, però l’administració ha passat a assumir un rol de
soci, de suport”. L’administració no pot tenir un rol paternalista
i els partits que governen els sistemes educatius no poden
atribuir-se el protagonisme de tot el que passa en l’educació, i
tampoc a la sanitat, etc. Els professionals han de tenir la seva
autonomia i han de ser reconeguts i no els podem desanimar
professionalment, com ha passat en moments passats.

L’apartat 3 del Pacte presenta un model de polítiques
públiques i administració que respon a aquest esperit i amb una
planificació basada en el diagnòstic. A l’apartat 3.6.4 es fa una
redifinició del paper de l’Administració educativa i es parla
d’establir estratègies per transformar un sistema que ara
funciona de manera vertical en un de més democràtic i
transparent. 

Pas al quart punt bàsic que trob que aporta el Pacte, posa les
bases perquè el sistema educatiu deixi de ser una organització
que rebutja l’eficàcia. Cal, en aquest sentit, recordar que
l’eficàcia és la capacitat per assolir els objectius proposats, en
aquest sentit l’avaluació és el procés que permet esbrinar el
grau d’assoliment dels objectius, ara bé, l’avaluació escolar,
com l’avaluació del sistema educatiu, és un tema complex. A
casa nostra hi ha una gran tradició escolar en avaluar el
rendiment dels alumnes, però no hi és encara la d’avaluar el
professorat, els òrgans de coordinació, els centres i el propi
sistema educatiu...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Oliver, hauria d’anar acabant. 

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR DE
MALLORCA (Miquel Oliver i Trobat):

Estic acabant. Estic acabant, gràcies, gràcies.

Una organització que no s’avalua no és una organització
eficaç, per tant, el Pacte proposa sistema d’avaluació en sentit
ampli.

En definitiva, i per acabar, som davant d’un pacte educatiu
que està fet per docents que expliquen i diuen en el Pacte que
assumeixen les seves responsabilitats professionals. La veritat
és que per a mi és insòlit, o sigui, un pacte educatiu que no es
centra a donar únicament i exclusivament les responsabilitats
als altres per a mi és insòlit. Per tant, destac que és un pacte on
han participat els docents i els docents expliquen que
assumeixen les seves responsabilitats professionals. Està fet
també per pares i mares que manifesten que volen implicar-se
i compartir responsabilitats educatives i està fet també per
entitats i organitzacions que volen esdevenir agents educatius.
En definitiva, fet per persones que demanen als seus
administradors que assumeixin el rol de suport als professionals
i a la societat tant a l’hora de legislar com a l’hora d’aplicar i
avaluar les polítiques. 

Per acabar, em deman, si tots plegats sabrem aprofitar la
lliçó que ens ha donat la comunitat i tendrem el seny per
convertir en política educativa les seves propostes, tot
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implicant-la, aquesta comunitat, en el procés de
desenvolupament necessari per donar continuïtat a aquest
document o pel contrari farem el que hem fet tantes vegades i
desarticularem els processos de participació, no fos cosa que
ens facin trontollar l’estatus d’uns pocs o la gestió còmode
d’uns altres. De tot plegat el temps ens donarà la resposta. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Tot seguit procedeix la
intervenció dels grups parlamentaris. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Núria Riera, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom. Bé, en primer
lloc, en nom del Grup Parlamentari Popular, vull aprofitar per
donar-los les gràcies per aquestes exposicions i aquestes
aportacions que ens fan en aquesta comissió del Pacte educatiu,
i dir-los que nosaltres, com a grup parlamentari, hi som perquè
volem assolir acords, pensam que és important assolir encara
que siguin uns acords mínims, però que siguin estables i puguin
ajudar a millorar la qualitat de la nostra educació a les Illes.

Volia fer centrar les meves preguntes, ja que tenim poc
temps d’intervenció, com deia la presidenta, en un parell de
qüestions a la Sra. Lluc, ella ha parlat, ha començat parlant de
fracàs escolar, ella és una persona que coneix profundament el
món educatiu i jo voldria saber què no fem bé a dia d’avui o
quines petites aportacions ens podríem fixar? Sé que és un poc
agosarat fer una pregunta així, però quines petites aportacions
podríem consensuar entre els grups parlamentaris perquè el que
tenim estancat, és ver que venim d’un 40% de l’any 2008, però
ha anat baixant, però fa una parell d’anys que s’ha estancat en
un 27%, que és un fracàs molt elevat, per millorar aquestes
xifres, i que poguéssim aportar a aquest document de pacte
nosaltres, aquests mínims als quals ens poguéssim
comprometre. 

També vostè ha participat des de l’inici del procés per fer
un pacte o per arribar a una sèrie d’acords i està preocupa de
com es du el procés, què faria per millorar-ho i no desviar-nos
de l’objectiu que és millorar l’educació i els drets dels menors?
És a dir, quins aspectes s’han deixat tal vegada de costat pel
camí i que convendria que nosaltres reprenguéssim i ens
asseguéssim a abordar per intentar arribar a acords que tal
vegada en el seu moment s’han deixat de costat perquè no s’han
pogut assolir?, finançament?, ràtios?, personal de suport? El
que consideri que podríem abordar nosaltres per aportar el
nostre granet d’arena. 

I al Sr. Oliver, ha parlat de les discrepàncies que hi hagut a
vegades a l’hora de debatre, que en tot cas és positiu discrepar,
deliberar i arribar a acords, però sí pot ser que hi hagi aspectes
que no han estat consensuats i que també requereixen, com li
demanava la Sra Lluch, la possibilitat que nosaltres els
tornéssim a abordar, drets laborals, finançament, qualque
qüestió que consideri que nosaltres tal vegada poguéssim
aportar com a grup parlamentari a l’hora de decidir quins

acords sí o no podem fer i que puguin tenir una validesa i un
valor positiu al temps.

I al Sr. Taranco agrair-li la seva exposició i la seva
vehemència a l’hora de defensar el Pacte educatiu.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera. Pel Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula el Sr. Salvador Aguilera, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Intentaré ajustar-me al temps,
encara que tal vegada deixaré alguna pregunta més en la
recambra per si algun company pronuncia, doncs, que pugui
refer o respondre.

El primer de tot, agrair-vos, us podria tutejar si em
permeteu, la vostra presència. Sincerament, avui em toca ser
aquí, normalment estic de secretari, avui em toca ser portaveu,
i moltes vegades o les poques vegades que he pogut fer de
portaveu per a mi és molt important que estigueu aquí perquè
és la primera vegada a la història que la comunitat educativa,
que els docents, que els consells escolars passeu per aquí, i
tantes altres organitzacions professionals, perquè puguem
realment d’una vegada els polítics canviar l’educació. Jo som
professor, però ara he fet un Kit Kat i he tengut la sort o la
desgràcia, com dirien alguns, de ser un d’aquells que el Sr.
Bauzá en el seu moment va dir que si volíem canviar o fer lleis,
a l’Assemblea de Docents, que ens presentàssim a les eleccions,
i avui estic aquí representant a la comunitat educativa. 

Per tant, em sembla que hem d’aprendre alguna cosa sobre
aquesta qüestió i sobretot en els últims moments Ciutadans no
és present a aquesta comissió, és molt trist, i parl personalment
i col·lectivament, i la meva pregunta és, davant de les noves
notícies que ens arriben de Madrid que només el Partit Popular
i Ciutadans han quedat tot sols a la sots-comissió d’Educació.
A més a més, COAPA, STES, Comissions, etc., han sortit
també del pacte educatiu a l’àmbit estatal, com veuen la
situació sobre aquesta qüestió?, perquè moltes de les qüestions
o algunes de les qüestions que es plantegen en el document fan
referència a lleis d’àmbit estatal, i és obvi, i era un desig de tots
i totes, que hi pogués haver a la vegada un pacte social o en el
temps podrien conviure en l’àmbit estatal i autonòmic.

Això per una banda. Després també una altra qüestió que
des de Podem ens preocupa, i jo des del minut u com a
representant de l’illa d’Eivissa, és la falta d’infraestructures
educatives. És vergonyós i jo seré una mica políticament
incorrecte, ja que el Sr. Taranco no ho ha fet al respecte.
Moltes vegades i des de Podem hem demanat més finançació
per construir més centres educatius, escoletes, escoles, instituts,
instituts de formació professional, escoles d’idiomes, escoles
d’art, etc. Per què dic això?, sobretot m’agradaria saber com
tenen en les diferents illes els mapes escolars que teòricament
és una de les funcions que tenen atribuïts els consells escolars
de cada una de les illes, per planificar a mig i a llarg termini
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l’oferta escolar o les infraestructures necessàries. En aquest
sentit m’agradaria, i sobretot volia posar en relleu que en el cas
per exemple d’aquest govern no escolta la comunitat educativa,
ni els professionals, ni la direcció, com és per exemple amb
l’escola de Sant Carles de l’illa, una escola d’una única línia
enmig de la natura que el Govern, a més de tenir més barracons
enguany, vol ampliar i fer un monstre, quan al final hauria de
fer una escola dins el municipi de Santa Eulària. Per tant és una
qüestió que en determinats municipis clama al cel.

Una altra qüestió molt ràpidament és també, i en el seu
moment pensava..., ara no seré capaç de repetir les paraules que
va comentar el Sr. Carrió a les jornades que vàrem tenir de
fracàs escolar aquí al respecte, però sí què hem de fer sobre
aquesta revolució que s’està fent a les aules i que
l’administració no ens deixa fer. Com podem tirar els murs al
respecte?, perquè es obvi que estem fent moltes vegades
miracles, al respecte, no?, i la hi voldria fer al Sr. Carrió.

I ja quasi per acabar, unes qüestions també que el document
i molts dels docents i dels professionals han posat damunt la
taula és l’avaluació del sistema. És una qüestió que, com ja he
comentat, només estem obsedits a veure quina és la nota que
traiem a PISA, quan només s’avaluen tres competències a
l’alumnat, i em sembla que aquest no hauria de ser l’indicador
per mesurar com els nostres alumnes, nins i nines, petits i grans,
van desenvolupant-se en el dia a dia, i per tant quina alternativa
en aquest sentit podríem veure per veure com funciona la nostra
escola...?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Aguilera, se li ha acabat el temps, se li ha acabat.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Aguilera. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. David Abril.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Gràcies, presidenta, i gràcies a la Sra. Martínez, al Sr.
Taranco i al Sr. Oliver, representants dels consells escolars de
cada una de les Illes.

Jo crec que tots i totes han coincidit en la urgència, en la
necessitat d’agilitar el pacte i el seu contingut, perquè a més ja
fa -i ho han dit també- gairebé un any que va ser aprovar o
ratificat pel Consell Escolar de les Illes Balears, i de qualque
manera hi ha un poc aquest renou de fons que ara arriba a mans
dels polítics i pareix que només l’embullam. Ho dic perquè en
part..., no dic que vostès vulguin dir això, però... duim aquí un
any també ja marejant, i encara ens queden moltes
compareixences, i jo entenc que després d’aquesta feinada que
s’ha fet es demanin resultats, que també és el que toca.

Faria una sèrie de preguntes en veu alta, i més que
preguntes els plantejaria una reflexió o un posicionament també

per poder saber la seva opinió, preguntes en veu alta: què és el
més prioritari, dins aquesta urgència, posar en marxa del que hi
ha en el pacte?; quins són aquests marges que hi ha per poder
fer més enllà de les limitacions normatives, sobretot a l’àmbit
estatal? I dic això perquè tenc la sensació, i crec que en una
conversa informal amb el Sr. Oliver ho parlàvem fa un temps,
que s’hauria d’afinar una mica més en el que es demana
exactament a les administracions públiques.

M’explic: ho dic perquè tenc la sensació també que s’ha
focalitzat massa en el fet que la translació, o la transferència, o
allò que demana el pacte o es demana en nom del pacte a les
administracions públiques o als polítics és una llei, com si això
ja arreglàs una mica tot el que planteja el pacte, i jo crec que el
pacte, i d’alguna manera l’exposició del Sr. Oliver ha donat
aquesta amplitud de tot el que es pretén, va molt més enllà que
purament una llei, i que no només és la responsabilitat dels
polítics, hi ha la responsabilitat dels docents, hi ha la
responsabilitat de les famílies, etc., i això marca també un
model educatiu diferent, perquè jo crec que uns dels handicaps
que hem tengut en aquests anys era que fallava tot allò altre,
que tota la responsabilitat s’havia com abocat en el sistema
polític, i el sistema polític al final el que ens ha donat són
problemes, amb aquesta inestabilitat normativa i demés.

Ho dic perquè tenir una llei pot tenir els seus avantatges;
una llei pens que no cobrirà tot el que contempla el pacte,
almanco una llei dins els marges que puguem tenir aquí, i això
no vol dir que estigui dient que no s’hagi de fer una llei, no
m’interpretin malament; hi haurà les seves limitacions, però
crec que hi ha altres elements d’estabilitat del sistema que estan
poc recollits en el pacte en relació amb altres aspectes i que
crec que són elements d’estabilitat fonamentals més enllà de les
normatives, i que són els recursos, perquè afortunadament si
l’escola es manté és gràcies als professionals, a les famílies,
etc., a pesar dels canvis normatius que hi ha hagut, i perquè hi
ha pràctiques educatives i existeixen comunitats d’aprenentatge
a pesar de la normativa, i compromís de les famílies a pesar que
els canals de participació no són fàcils, etc., etc., i això també
diu molt de la virtualitat del pacte.

I ho dic perquè posaria en valor el pacte, però crec que
s’hauria de definir molt més quin és el paper de les
administracions en relació amb la responsabilitat del conjunt
d’actuacions que s’ha de fer, i també miraria maneres de
sistematitzar o institucionalitzar qüestions molt positives que
vostès han exposat respecte del procés d’elaboració del pacte.
Vull dir, per què no pot ser, per exemple -també faig una
pregunta en veu alta-, el Consell Escolar de les Illes Balears, els
consells escolars insulars, l’eina política o mixta politicosocial
de seguiment d’aquest pacte?, i per tant això també requeriria
canvis normatius i atorgar més poder i no només una qüestió
consultiva o una potestat consultiva a aquests consells insulars.
Ho dic perquè jo crec que d’alguna manera el pacte també
insinua un altre model de gestió de la política pública
educativa. És una reflexió que vull posar damunt la taula, a
veure què en pensen.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la Sra. Maria
Antònia Sureda, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats, primer vull
donar la benvinguda i les gràcies als compareixents per ser
aquí, i exposar-nos des de la seva visió la necessitat i la
importància d’arribar a un pacte educatiu.

La Sra. Presidenta ha dit que fóssim concrets en les
preguntes perquè és cert que segons el compareixent que ve ens
pot sorprendre o ens pot donar un tipus d’informació que per
ventura no tenim tan coneguda, però sí que crec que vostès, que
ja han començat a fer feina i són membres del pacte i la feina
que s’hi ha fet, és molt més aclaridor i del que ens diuen en
tenim ja una noció, per dir-ho de qualque manera.

Ara faré una referència que ha fet el Sr. Aguilera, que ell
era el representant del sector educatiu; jo crec que tots els grups
parlamentaris que som aquí tenim una part de representació del
món educatiu, en concret en aquest moment, i crec que molts
dels grups parlamentaris, o molts dels partits polítics que som
aquí, ja abans d’entrar en aquest Parlament vàrem signar aquest
pacte perquè hi estam totalment d’acord. Jo els faria dues
preguntes a tots tres i són molt senzilles.

Què pensen que pot fer falta perquè realment ens creguem
la importància de tenir aquest pacte i que totes les formacions
polítiques vegin la necessitat d’aquest pacte?

I quines creuen vostès que són, no diré les línies vermelles,
ja sé que em diran tot el pacte, però també sabem que hi ha
discrepàncies a segons quins grups, m’agradaria saber quines
consideren que haurien de ser les línies bàsiques que s’haurien
de contemplar dins aquesta futura llei educativa?

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula el Sr. Josep Castells, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Com que jo no tinc la sort
del Sr. Taranco, jo no tinc mentors, deia que no tinc mentors jo
com vostè que l’adoctrinen abans de venir a aquestes reunions,
ja saben els meus companys que jo a vegades sí que faig
algunes sortides de to en aquesta comissió perquè jo estic
gairebé tan indignat com vostè...

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR
D’EIVISSA (Alberto Taranco i Iriondo):

Perdona, mentor sí, però no accepto doctrines, eh?

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Perdó?

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR
D’EIVISSA (Alberto Taranco i Iriondo):

Les doctrines no són “lo meu”.

LA SRA. PRESIDENTA:

No estableixin per favor, els ponents no estableixin diàleg
amb els diputats.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Era una manera de dir-ho, jo per això voldré ser gairebé tan
clar com has estat tu, si em permets que et tutegi. Jo penso que
les vostres intervencions han posat en evidència que la societat
balear ha estat capaç de fer el més difícil i està fallant en fer el
més fàcil, perquè en una legislatura passada en què teníem un
govern que va declarar la guerra a l’educació, la societat es va
organitzar per fer la feina que normalment en els països que
funcionen amb tota normalitat lidera l’administració, per això
dic que es va fer el més difícil, la societat civil va fer aquest
paper de substitució i va arribar a fer una diagnosi i arribar a un
acord sobre quines propostes s’havien de desplegar
normativament; i dic que estem fallant a fer el més fàcil perquè,
tal com has assenyalat Alberto i de fet també na Mar hi ha fet
èmfasi, estem en un procés incomprensiblement dilatat per
materialitzar tota aquella feina que s’ha fet en una norma. Es
demostra un cop més, com diria en Miquel, que som un sistema
que rebutja l’eficàcia també en aquest cas.

Jo crec que en totes les compareixences que hi ha hagut i en
aquest cas de les vostres tres, sobretot la de’n Miquel, tenim
clar cap on cal anar; és a dir, jo crec que hi ha un consens molt
gran en gairebé tots els compareixents que hi hagut en aspectes
bàsics pedagògics, però pedagògics en sentit ample, és a dir, de
com s’organitza l’educació, que també inclou els temes
organitzatius, els temes laborals, els temes administratius en el
sentit del paper que ha de tenir l’administració. Per tant, aquest
consens ja hi és, i els temes de dissens estan molt acotats,
acotadíssims, i també sabem quins són i per tant, jo crec que la
feina política s’hauria d’haver centrat en atacar aquests punts
de dissens, per aconseguir un consens més ampli, perquè, com
ha dit la companya Sureda, ja hi ha molts partits d’aquesta
cambra que hem subscrit i estem d’acord en els continguts del
pacte. Per tant, la feina política que teníem a fer era resoldre
aquests punts de dissens amb els dos grans grups que no han
subscrit aquests acords, que són el Partit Popular i Podem.

Amb tot aquest panorama, però, i lamentant-nos d’aquest
procés tan enrevessat de primer tornem discutir el que ja havia
discutit la societat civil, ho tornem discutir al Consell Escolar,
però abans modifiquem la composició del Consell Escolar per
perdre uns quants mesos més i després creem una ponència
perquè tornin comparèixer per enèsima vegada les persones que
han participat en tots aquests processos previs, perquè ens
acabin dient el que d’alguna manera doncs ja hi ha un grans
consens com deia. Per tant, és aquest panorama i és aquest
context el que ens fa tenir motius per pensar, malauradament,
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i ho hem de començar a dir, tot i que alguns ho hem estat dient
amb la boca petita des de fa molts mesos, tenim motius per
pensar que no hi haurà una llei educativa en aquesta legislatura,
entenent llei educativa com a un projecte complet, complet que
englobi tot el sistema i que sigui àmpliament pactat, perquè
també els finals de legislatura per arribar a pactes,
malauradament són molt més complexos que els moments
inicials o de mitja legislatura. Dic que tenim motius per pensar
que és probable que això acabi així. 

I per tant en aquesta situació, jo vull fer-ho saber, que la
tessitura del nostre grup parlamentari en aquest context de la
situació i en aquest moment de legislatura, està en veure en
com podem ser lleials al nostre compromís amb la ciutadania,
perquè recordo que l’aprovació d’una llei educativa està en els
acords pel canvi, per tant, als acords que han donat lloc a la
formació de l’actual Govern i després també concretament als
acords per Menorca, que són els acords als quals va arribar el
meu grup parlamentari per continuar donant suport al Govern,
un cop el meu grup parlamentari va sortir del Govern. 

Per tant, vist aquest context, nosaltres en aquest moment ens
plantejam què podem fer d’aquí a finals de legislatura per
mantenir-nos fidels a aquest compromís que vam adquirir amb
els nostres electors i amb la ciutadania en general.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara pel Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la diputada Montserrat Seijas, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. SEIJAS I PATIÑO:

Gracias, Sra. Presidenta. Agradecer a los tres ponentes que
hayáis venido aquí y que hayáis explicado con tanta claridad,
pues las posiciones desde vuestra situación dentro de la
comunidad educativa.

Que comparto totalmente los sentimientos que transmite el
Sr. Taranco en toda su exposición. Y que, a diferencia de lo
que comentaba ahora el diputado Castells, yo sí creo que se
puede, si se quiere, sacar una ley dentro de esta legislatura. Y
que si realmente los partidos que están gobernando del pacto,
e incluso los otros dos partidos que no están dando ahora
mismo soporte, y se ha llegado a otros consensos en materias
que a priori parece que no se va a llegar ni se llega, y creo que
se puede llegar, si se quiere; es decir, yo todavía tengo fe de
que se pueda... la pena es que no tenga, que soy un voto, soy
una diputada sola, pero si se quiere se puede.

Y lo que sí está claro es que la fuerza la tienen los
ciudadanos, porque aquí somos meramente representantes de
los ciudadanos, que a veces parece que se olvida, y que son
aquí los partidos los que tienen la sartén por el mango; no, la
sartén por el mango la tiene la comunidad educativa, la tienen
los ciudadanos, y yo espero que ese peso, que está detrás de
todo este proceso que se está generando y todas estas ponencia,
todo este trabajo parlamentario, pues que realmente a los
representantes políticos les digan que no se puede esperar más,

que no se puede aplazar para una legislatura más y que esto lo
hay que resolver ya, y ya estamos cansados de esperar y de
sufrir, toda la sociedad, porque esto no es una cuestión de la
comunidad educativa solamente, o de los chavales que van al
colegio, esto es un problema general de toda la sociedad y que
hay que resolver; que se ha visto, se ha detectado, se ha dado
por activa y por pasiva y que la solución está aquí, y que la
solución es ya, no para próximas legislaturas.

Nada más, gracias de nuevo por estar aquí y me pongo a su
disposición para lo que puedan necesitar.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Seijas. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Elena Baquero per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies, benvinguts
a aquesta ponència de la Comissió d’Educació per arribar a
consensuar nosaltres, els representants del grups polítics, també
els grups polítics representen la societat, però nosaltres som
aquí representant els nostres grups polítics, amb una
determinada ideologia cadascú, intentam, nosaltres no ens
cansem...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Castells i Sra. Seijas, per favor.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

..., no estam cansats, creiem realment en el que fem aquí,
intentam arribar a consensos entre tots els grups; hi ha dos
grups que no van signar aquest pacte i intentam, amb aquestes
compareixences, que s’arribi a uns acords, a uns punts que
vostès han recollit en aquest document, i nosaltres intentem que
els grups que no hi estan d’acord s’hi sumin, per arribar a fer
una llei, d’això tracta aquesta ponència, i no ens cansem amb
la feina que ens toca fer, és el que ens toca.

Jo tenc dues preguntes molt concretes, s’ha parlat aquí de
consens i de participació i jo per la part que em toca també,
m’agradaria saber quines són les eines que creuen que han de
ser presents a la propera llei, a la futura llei, per assegurar la
participació dels alumnes. A mi em consta que els alumnes van
participar en la creació d’aquest document, més o menys, però
ara ja... no ho sé, de vegades se sent també un desànim
d’aquests mateixos alumnes. M’agradaria saber, quines són les
eines de participació dels alumnes en l’elaboració d’una futura
llei i de participació?

També han passat per aquí diferents regidors d’ajuntaments,
vostès als consells escolars dels seus municipis segur que han
participat i veuen sempre un representant de l’ajuntament,
moltes vegades a aquest representant de l’ajuntament se li
demanen moltes coses, però tenen molt poques competències,
les competències que tenen, bé, en escola, primària i secundària
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i les de manteniment, hi ha una relació entre Govern i
ajuntament, hi ha uns punts que unes coses les fan uns i unes
coses les fan altres, però no tenen més competències, sí les té...
bé, no les tenen, però les assumeixen totes a 0-3. Llavors,
alguns d’aquests regidors demana més competències o quines
són les que hauria de tenir l’administració més propera a les
escoles, als professors, als pares, per ser més efectiva, i com
hauria d’estar això, aquestes competències, recollides a la llei.
Si vostès ja ens diuen quines pensen, quines creuen que haurien
de ser a veure de quina manera ho podem, es pot posar.

També han parlat de la diferència entre illes, les tres illes
són molt... les quatre illes són molt diferents. Al senyor
d’Eivissa m’agradaria preguntar-li la relació que té amb
Formentera, perquè només hi ha una delegació de govern i la
relació entre Eivissa i Formentera després m’ho explica, com
es recull la participació de Formentera a Eivissa, després m’ho
explica.

Bé, la diferència entre les illes i com ha estat consensuar els
problemes tan diferents que hi ha entre unes i altres.

I res més, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Baquero. Abans de donar la paraula als
compareixents, perquè puguin contestar les preguntes
formulades, els demanaria el mateix esforç que han fet els
diputats a concentrar el seu interès en dues o tres qüestions, el
seu esforç contestar concretament les preguntes, perquè tenim
un temps molt limitat.

Seguirem el mateix ordre que a la primera intervenció, per
tant té la paraula la Sra. Maria del Mar Lluch, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL CONSELL ESCOLAR
DE MENORCA (Maria del Mar Lluch i Martínez):

Bé, és molt complicat intentar retenir, disculpin... perquè les
preguntes han estat directes. Jo, la veritat és que a nivell de les
aportacions al fracàs escolar, jo crec que ha estat com a una
llum constant quan nosaltres anàrem conformant el document,
anar pensant totes aquelles mesures que ens ajudassin a assumir
aquest repte i a treballar. Jo, ara mateix, la veritat és que crec
que aconseguir... o sigui treballar tots, i jo crec que açò és un
dels avantatges del pacte, que intenta establir la responsabilitat
de tots perquè l’aprenentatge sigui veritablement un avantatge
significatiu, diferenciar una mica entre aprovar exàmens o
passar proves i aprendre..., perquè, a més, aquesta societat que
canvia, com diu Miquel, és que ho requereix i, precisament, una
de les coses que vam fer va ser fixar-nos en aquells exemples
que tenim, jo sempre dic als meus alumnes: fixa’t amb qui ho
ha fet i qui ho ha fet i inspira-t’hi, no? Hi ha bandes on el fracàs
escolar és molt menor, on han superat un repte i ho han fet en
un temps relativament concret, i vam anar a emmirallar-nos en
aquests sistemes a Polònia amb la competència lingüística, a
altre país altres exemples i veure què fèiem i vam intentar posar
molts d’aquests components en el pacte, sobretot ser capaços
d’atendre i de tractar l’alumnat tenint en compte la seva
diversitat, açò és fonamental, perquè açò et permet amb una

detecció prèvia, o sigui amb una detecció, diríem, ràpida, prest,
aquí hi ha coses que... Jo l’altre dia, anàvem, va venir un
especialista en educació 0-3 i, mare meva!, el bàsic que és el
que li passa, i invertir en totes les etapes, bé, que, de fet, ahir
van tenir vostès la compareixença de les companyes de 0-3, fins
i tot és una mica esgarrifant, no?, la importància que té la
detecció; un sistema que ens permeti detectar les dificultats i
atendre-les en el moment que apareguin, amb mitjans.

Açò, òbviament, requereix un finançament, és que és
necessari, requereix determinades ràtios, però tot açò és al
document del Pacte i requereix d’uns docents, com ha dit en
Miquel, formats, uns docents, perquè nosaltres som els primers
que hem fet autocrítica. Però, a més, també amb uns espais que
ens permetin, o sigui, que la gent entengui que la qualitat i
l’atenció a cadascú requereix coordinació, requereix espais i
temps, no es poden estressar els centres, no es poden estressar
els sistemes, i una manera per exemple que estan absolutament
estressats és amb aquells currículums que jo m’agradaria
conèixer personalment algú que hagi redactat alguns dels
currículums que han passat per davant meu, en els 22 anys que
em dedico a fer feina. És impossible i açò estressa moltíssim,
i tot açò, per açò del pacte, l’autonomia del centre que ens
permeti generar un projecte que s’adapti al nostre entorn, que
s’adapti als nostres alumnes i que intenti fer... bé, jo crec que
atenent la diversitat dels nostres alumnes, com han fet a altres
bandes, els nivells, aquest fracàs escolar, bé, jo som molt
optimista de mena, perquè jo crec que tots els docents ho han
de ser, estic segura que... però amb tots aquests components,
perquè el fantàstic i el meravellós i també el complicat de
l’educació i el polièdrica que és, és molt difícil abordar-la
només des d’un punt.

I per açò també ha estat tan difícil fer l’exercici que hem fet.
I després, quins aspectes s’han deixat pel camí, no sé si he entès
bé la pregunta, però jo em referia a... aquesta preocupació, des
de Menorca, és, sincerament nosaltres pensam de dir, vinga,
hem anat com a passant, i vaja, i molta gent fins i tot s’ha anat
sorprenent que els anàssim passant, redactem un document,
generem una comunitat d’Illes que ha estat una de les
sensacions, una de les coses més fantàstiques, per a mi la
declaració de les Salines va fer un flechazo, va ser un moment...
jo no veig a la nostra comunitat cap entitat que tengui
l’horitzontalitat que tenim nosaltres, i, és clar, vam dir: vinga,
i quan passa a la Comissió del CEIB i passa al CEIB i arriba
aquí, nosaltres pensam: ja està, no?, o sigui, ja hi són els
representants legítims de la societat, ara ells faran el que saben,
perquè nosaltres al cap i a la fi hi ha moltes preguntes que
vostès m’han fet, que jo no sé si sé contestar-les, perquè jo no
ho sé, jo, és que no sé què contestar.

I és clar, sincerament, pensàvem que així com nosaltres
havíem anat relativament ràpid i amb un ritme molt intens per
aconseguir... doncs ara ens sembla una mica dilatat; és a dir, jo
crec que... no ho sé, no sé si, modestament, si ja la feina que
s’havia fet a la societat civil ja hi havia molts de representants,
ja el Consell Escolar de les Illes Balears ja és molt variat, i, és
clar, ara açò, jo, és clar que la seva feina és asseure’s, com diu
la... asseure’s, discutir del pacte, informar-se, llegir documents,
com imagín que hem fet nosaltres i a veure si eren capaços
d’arribar a un acord, però no sé si tot aquest procés... Però, bé,
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açò és una opinió, en aquest cas sí que l’he contestada jo
personalment, perquè ja no ho puc consultar.

Després, quan diu... malgrat la normativa, hi ha comunitats
d’aprenentatge, hi ha pares i mares implicats, i jo em demano:
imagini’ns, si tenguéssim una normativa favorable, el que
seríem capaços d’aconseguir, no? Jo crec que ningú de
nosaltres no pensa que una llei o una normativa sigui, saps, com
la panacea, però, ostres!, és un marc, és una casa a ocupar i a
començar a moblar i a començar a posar polida, no?, i a donar-
li... Jo, quan estava... ha fet moltes reflexions i diu: “Malgrat la
normativa, hi ha aquesta...” I jo pens: uf!, amb normativa, no?,
segurament, tendríem coses, ho podríem potenciar.

Després, una pregunta de la representant d’El Pi, disculpa,
dius: què pensen que pot fer falta perquè tots ho creuen, perquè
tots s’ho creguin i açò avanci? I jo demano: què més fa falta
que fem? És que a mi no se m’ocorre res més, seriosament que
no se m’ocorre res més que necessitin els representants
legítims, açò ho tenc claríssim, de la societat, que són els que
esteu aquí asseguts. Què més podem fer la societat i els que
participem... que som, doncs açò, no?, de diverses bandes, no
se’ns ocorre què més puguem fer.

I allò dels ajuntaments, allò de les eines de participació de
l’alumnat no sé exactament si en el document està recollit. Un
centre que, com dic, té menys estrès, és a dir, que se li permet
fer feina amb un determinat ritme i personalitzant una mica, pot
promoure la participació dels alumnes, amb moltes eines, per
exemple aquí apareixen les associacions d’alumnes; és a dir, és
clar, la idea del pacte és que el projecte educatiu d’un centre
sigui participat, però la participació, bé, que jo crec que és un
repte que tenim, que la gent sigui més participativa, però amb
criteri, amb rigor, també requereix d’un temps; és que açò
també s’ha de dur, és que açò també s’ha de demostrar; és que
jo crec que participar, no?, bé, és un contingut també.

I no ho sé, crec que m’estic passant.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Lluch.

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL CONSELL ESCOLAR
DE MENORCA (Maria del Mar Lluch i Martínez):

És un poc estressant, eh, (...), pobrets.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, és un poc estressant, és que bé, tenim la limitació que
tenim i el que passa, però bé. Així i tot, ha tengut més temps
dels cinc minuts, en consideració que cinc minuts no basten per
explicar res, ni deu tampoc per ventura.

El Sr. Alberto Taranco té un temps de cinc minuts,
prorrogables.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR
D’EIVISSA (Alberto Taranco i Iriondo):

Em sobraran.

LA SRA. PRESIDENTA:

Te sobraran? Ah, molt bé. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR
D’EIVISSA (Alberto Taranco i Iriondo):

Sí, em sobraran perquè, entre d’altres coses, la resta del
meu dèficit que arrossego des de la infància, fa que no pugui
atendre totes les preguntes i totes les respostes a la vegada i
detallar. Així que, el que he fet és un compendi d’idees que he
captat i les he ajuntades una miqueta.

No em dirigiré, quasi segur, a cadascú de qui les ha fet.

He sentit dir que una llei que no recull tot el que és al pacte,
que no, que és complicat. És clar que és complicat, però allò
segur és que una llei educativa no va necessitada d’un pacte, o
sigui, que una llei... açò és possible que puguem discutir-lo, que
una llei no pot recollir tot el que té el pacte. Tots parlam
sempre del sistema educatiu finlandès, la fórmula màgica,
visites i visites a Finlàndia de mestres i mestres per veure com
funcionen les escoles, sí, si és que tenen una llei educativa
fantàstica, però és que tenen un sistema social fantàstic, o sigui,
és que va tot junt, i això sí que ho recull el pacte, respon al
sistema social que necessitam, etc.

I la participació, que també ho sentit per allà, la participació
de la societat dins del sistema educatiu és una cosa que... no és
una cosa concreta, és una cosa que va tot junt, és una cosa que
va més enllà d’una normativa, és una qüestió de filosofia, és
una qüestió de creure-s’ho una miqueta, d’una forma de vida i
d’una forma de participació activa de famílies, d’escola,
d’administracions públiques, docents, alumnes, etc.

També he sentit dir qualque cosa de l’eina política o social
del pacte, no he entès molt bé què és açò, perquè jo, en realitat,
el pacte, el que entenc és precisament que s’ha de separar d’allò
polític, en el sentit que és qualque cosa més conceptual.

Per altra banda, també, com ha explicat Mar, les
competències dels ajuntaments com es troben, és una cosa que
estava recollida en el pacte, una miqueta el sistema de
funcionament de les entitats locals dins del pacte, dins de
l’educació, vull dir.

Quines coses es necessiten perquè sigui creïble el pacte, què
ens falta? Açò va molt relacionat amb una altra pregunta que
diu que la força la tenen els ciutadans, jo ho veig ací, el pacte
jo crec que no necessita res per ser creïble en si mateix,
simplement perquè ja l’ha fet el públic, però no l’ha fet
qualsevol, l’han fet gent, persones d’una competència
considerable.

I també dir una altra cosa, el pacte, personalment pens que
hauria d’haver estat una cosa impulsada des de la política,
possiblement fet per ciutadans o haver-hi participat bona part
dels ciutadans, però hauria de veure’s un impuls des de la
política i no ha estat ací, ha estat un impuls de la ciutadania; és
a dir que la força, tal i com ho deia, la força la té el ciutadà, el
ciutadà... -aquí vull fer una apreciació, hi estic d’acord i sé el
que vol dir, però vull fer una apreciació-, el ciutadà el que té és
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la força de voluntat, el que té la força és el polític, aquí el que
demanam és que el polític tengui també la voluntat. Crec que
m’he explicat, és molt diferent.

Fins ara, nosaltres hem tingut, nosaltres dic els d’a peu, hem
tingut força i voluntat i sacrifici, aquí el que es demana és
voluntat, perquè força ja la tenim. I si no, allà són les quantitats
de coses que no es fan, per força, perquè les coses que no es fan
és per força.

Per últim, dir que, bé, he sentit parlar... per penúltim,
m’agradaria parlar de Formentera, o si no, igual és una cosa
que prefereixes parlar-la fora; he sentit parlar de l’illa d’Eivissa
quant a falta d’infraestructures, l’exposició en defensa del
pacte, en el Consell Escolar Insular, Eivissa, etc.; bé, dir només
que aquí... jo tenia entès que venia com a representant del
Consell Escolar Insular, com a president del Consell Escolar
Insular en defensa del document del Pacte i com a participant
des del CEIP, per ser president del Consell Escolar Insular, no
crec que sigui per parlar res d’infraestructures en concret
d’Eivissa, no tenc cap inconvenient tampoc a dir que es fan uns
formularis, que s’han fet uns formularis on es parla... que crec
que a Menorca també els han passat aquest formulari perquè
l’han trobat molt interessant, un formulari on s’ha passat el
sistema de detecció de totes les infraestructures de cada centre
d’Eivissa, demanat no als tècnics, que diuen el que volen dir,
o el que no saben molt bé perquè les aules les trepitgen poc,
perquè no passam fred perquè no saben què és el radiador
espanyat, o han preguntat als directors i docents dels centres i
saben cada persiana que està espanyada en els centres
d’Eivissa, cada una; saben com està el transport escolars i
saben com es troben les necessitats educatives especials.

Fan una segona ronda, perquè se’ns ha quedat la informació
una mica inadequada. Tot açò es passa al lloc pertinent, que és
a Toni Morante, a Jaume Ribas i a les persones adients.

Encara que és un òrgan consultiu, intentam fer una mica de
reivindicació des de la consulta, perquè òrgans fantasma no en
volem.

I sobre el mapa escolar, més del mateix, s’ha demanat per
activa i per passiva, el mapa escolar el fa la conselleria, i estam
igual de descontents, la veritat, això ho dic aquí, igual no és el
lloc, però és ací.

Una altra cosa, ja per acabar. Totes aquestes coses igual
Salva Aguilera les ha de preguntar tal vegada aquí, perquè,
després d’una primera ronda, fa ja dos anys, dels polítics de
l’illa, amb el president del Consell Escolar Insular, ja dic, des
de la meva pura ingenuïtat, possiblement, que donen 55 anys,
em vaig adonar que era un òrgan que havia de despolititzar al
moment, i no és que la persona en qüestió tengui una intenció...
no vull dir açò, però me’n vaig adonar que sí que hi havia molta
politització; es veia que hi havia allà molta opinió mirant cap
a dalt o a veure què era el que tenia a dir. I ha estat una
desconnexió amb els polítics feta a posta.

Si jo m’entrevistava amb el representant d’Eivissa del
PSOE estava obligat a presentar-me davant tota la resta, si jo
estava obligat a presentar-me, a dir coses a un sindicat, a una
associació professional de docents, estava obligat a presentar-

me a totes, i no em semblava bé, era un òrgan que va més enllà,
ja té la seva representació de cadascú.

Totes aquestes coses pens que és molt millor parlar-les per
la via política al polític, jo no som polític i vull separar-me...
l’òrgan en qüestió separar-lo del polític, perquè crec que no és
per a mi. Jo represent tota la comunitat educativa, política no,
i des del meu Consell Escolar Insular he trobat idees bones, des
de tots els colors, que em consta que n’hi ha, perquè Eivissa és
molt petita i tots ens coneixem, i idees dolentes de molts colors,
també.

I res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Taranco. Ara té la paraula el Sr.
Miquel Oliver, per un temps de cinc minuts.

EL SR. PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR DE
MALLORCA (Miquel Oliver i Trobat):

Molt bé, moltes gràcies. Permeti’m que els doni les gràcies
per les preguntes, perquè crec que és un poc l’estat de la
qüestió del que ens preocupa a tots.

Començaré per la pregunta que ens ha fet la Sra. Sureda,
què pot fer falta perquè ens creguem la importància d’aquest...
bé, sí? Jo crec que aquesta pregunta ens la fem tots i ens la fem
tots a nivell personal cada dia en la nostra vida real i també en
el tema del pacte i qualsevol altre aspecte, però seria el mateix
com si tenim un company o un amic o nosaltres mateixos i
constantment tenim símptomes que tenim el colesterol alt, que
tenim sucre, que tenim estrès, que tenim cansament i estam a
punt de fer el col·lapse i ens demanen: què necessites més? Bé,
ja necessites fer el tro, diguéssim, no?

Jo crec que tenim tots els símptomes i el fet que també és un
símptoma que tota la comunitat educativa, gent tan distinta hagi
sabut aparcar determinats temes per posar en comú una visió
del que necessitam arreglar urgent, és que la realitat a la
trinxera és molt dura, és molt dura i jo crec que estam a punt de
fer el col·lapse, i aniré un poc al que demanava la Sra. Riera,
quan deia, bé, el tema del fracàs escolar i això; o el tema que
ens ha explicat la Sra. Baquero, de la participació dels alumnes.
Bé, qualsevol tema concret sempre el resolem amb medecines
concretes, és el que hem fet fins; bé, si tenim fracàs escolar,
farem un programa per arreglar el fracàs escolar; si tenim falta
de participació, farem un programa de participació, que no fem
més que ensenyar als alumnes que no han de participar, per
això tenim una joventut que farà voluntarietat, però de
participació en fa zero. I per què? Perquè ens ho hem “currat”
a les escoles, perquè hem creat unes estructures de participació
que els hem ensenyat amb el currículum ocult, de dir: la
participació no serveix per a res. Això és el que hem fet.

Per tant, què diu el Pacte? Ens hem posat d’acord que ho
hem de canviar tot radicalment i no serveix de res fer un
programa puntual per al fracàs escolar, i no serveix per a res fer
un programa puntual per a la coeducació, i no serveix per a res
fer un programa puntual per a la participació, el que hem de fer
és transformar l’educació, i això és el que diu el pacte, diu: “El
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professional ha de ser integral i ha de ser responsable de tot,
dels temes de gènere, dels temes del fracàs escolar, dels temes
de la participació; ens hem de posar d’acord tots en la visió que
hem de tenir”, el que no pot ser és que jo a la meva aula
prediqui una cosa, el meu company a la seva aula prediqui el
contrari i els alumnes aprenen, com els alumnes de la
Universitat amb les assignatures, aprenen que aquí campi qui
pugui, el que hem de fer és aprendre a aprovar l’assignatura, i
la vida és així. No, hem d’intentar nosaltres, a la Universitat,
intentar posar-nos d’acord amb quin és el mestre que volem, i
tots anar a l’hora intentant treballar amb els nostres alumnes el
model de mestre que volem, i a les escoles tots els mestres dir:
hem de fer veure als alumnes que participar serveix per a
qualque cosa.

Per tant, el dia que els reunim per participar el que diguin
va a missa, no és qüestió de dur-los al Consell Escolar per riure
un poquet i fer ximpleries, això per a mi que no venguin al
consell escolar, perquè és dir-los: no participeu, i per això
tenim una joventut que no participa; tenim una joventut que de
voluntariat, 10, de participació, 0.

Per tant, interessant també el que ha dit el Sr. Castells, la
comunitat educativa ha fet la feina que hauria d’haver
encarregat el sector polític, o sigui, això si no ens ho fan ho
hem de fer fer, però ara ho tenim. Per què ho tenim? Perquè la
situació és greu, hem de ser realistes, eh, o sigui, jo els he dit
que a mi m’ha sorprès dia a dia, dia a dia, tothom ha dit que
Illes per un Pacte tenia dos dies de vida, o sigui quan va
presentar el document en el CEIP, sempre tenia dos dies de
vida. Illes per un Pacte es troba més viu que mai, i per què? No
per a res, eh, no perquè Illes per un Pacte vulgui fer la punyeta
a ningú, no, perquè la gent està desesperada, estic desesperat
jo, que faig classes als alumnes de primer de magisteri, i veig
com ens arriben i la motivació que tenen; està desesperat el
mestre d’escola que veu la situació. Per tant, per què hem
aparcat determinats problemes que durant trenta anys han estat
lluita política de determinats sectors i ara els hem aparcat.
Perquè la qüestió pedagògica és greu. I ha estat greu als altres
llocs.

I què han fet a Finlàndia? El més senzill del món, perquè el
pacte és molt senzill, o sigui, la veritat és que el pacte és el més
senzill de tots, perquè, senzillament, posa sentit comú; què han
fet a Finlàndia? El més senzill de tot, apoderar els docents, no
han fet res més, senzillament apoderar el docent i donar-li
suport per part de l’administració; formar-lo molt, tenir un bon
professional i confiar. Res més, no necessitam res més. És igual
que quan vas al metge, confies en el metge i confies que el
metge no et digui: jo ara no et faré el diagnòstic perquè
l’administració no m’ha donat els elements. No, tu ets
professional, idò fes de professional. Aprofitem que aquest
pacte assumeix responsabilitats.

Interessant el que diu el Sr. Abril, jo crec que ni Illes per un
Pacte ni ningú no s’han plantejat mai què és el que hem de fer
ara, això ja és una cosa més política, el que sí s’ha plantejat és
que això s’ha d’arreglar. La manera d’arreglar-ho? Jo crec que
qualsevol manera és possible, si és una llei o és un altre acord,
no té perquè ser una llei, el que sí s’ha de fer és tocar totes les
variables amb un pic, aquesta jo crec que és la lliçó del pacte,
no podem posar pedaços a determinades cosetes, únicament i

exclusivament. O sigui, si seleccionam els alumnes que entren
a la carrera de mestre i mestre de formació de professorat,
llavors hem de millorar la formació inicial, llavors hem de fer
l’excés d’una altra manera; llavors hem de tenir cura dels
novells, llavors hem de... etc. Vull dir, ho hem de fer tot, i he
començat per la formació inicial, que és el que em toca més a
mi, però crec que llavors, fonamental: on són les discrepàncies
-Sra. Riera-, i on són les línies vermelles?

Jo crec que aquí hi ha un parell de problemes greus, i tots
ho sabem, no?, per exemple hi ha determinats sectors que no
veuen clar que els mateixos equips docents puguin seleccionar,
el pacte diu: a través del Consell Escolars, perquè això va ser
una cosa molt discutida, no és qüestió que un director aquí triï
qui ha de venir al centre, però...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

..., exacte, o sigui, perfilar molt quina plaça, quin projecte
tenim, etc., gent que ha superat tota una sèrie de proves i de
competències que és un bon docent, però llavors decidir que el
Consell Escolar, amb participació de la comunitat, decideixi
quins docents poden fer equip, perquè fer equip és fonamental,
i aquí és un dels problemes que hi ha en aquest pacte.

És curiós com, evidentment tot el que ens passa aquí ha
passat per tot, en el llibre aquest que els comentava de
Hargreaves i Shirley ells expliquen com ho han resolt això, en
el país, perquè això ha passat, evidentment, i ells diuen que el
que han fet... han hagut de fer moltíssima feina d’assessorament
als sindicats perquè canviïn el xip, i que ho han fet. Aquí hi
arribarem.

El drama, el problema és quan hi arribarem. O sigui, a mi
no em preocupa, el pacte, aquest pacte s’aplicarà, no en tenc
cap dubte, el problema és que sigui massa tard.

Res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Oliver. Hem arribat al final del debat,
els volem agrair la seva presència i les seves respostes i la seva
informació.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I ESPORTS

10898 Aprovació definitiva del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de Mallorca

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió de dia 12 de juliol de 2018, va aprovar inicialment el Reglament d’Organització i Funcionament del
Consell Escolar de Mallorca.

L’expedient es va sotmetre a informació pública, mitjançant la inserció de l’anunci corresponent en el BOIB núm. 92 de dia 26 de juliol de
2018, i en el tauler d’edictes des de dia 27 de juliol fins a dia 10 de setembre de 2018, durant el termini de trenta dies, perquè totes les
persones que hi estiguessin interessades el poguessin examinar i formular-hi les reclamacions i els suggeriments pertinents.

Durant aquest termini no s’hi va presentar cap, per la qual cosa i, d’acord amb el que va acordar el Ple, l’acord va esdevenir definitiu i es va
ordenar que se’n publicàs íntegrament el text en el , que s’incorpora com a annex.Butlletí Oficial de les Illes Balears

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l’endemà de publicar
aquest acord. Tot això, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No
obstant l’anterior, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu pertinent.

  

Palma, 8 d’octubre de 2018

Per delegació del president, el secretari general
(Decret de 17 de juliol de 2015, BOIB núm. 114, de 28 de juliol de 2015)

Jeroni M. Mas Rigo

  

ANNEX

REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ I DE FUNCIONAMENT DEL CONSELL ESCOLAR DE MALLORCA

La proposta de Reglament fou elaborada per la Comissió Específica de Renovació i Reglament Nou, que l’aprovà el 31 de maig de 2017.
Posteriorment fou aprovada  per la Comissió Permanent el 8 de juny de 2017 i  pel Ple del Consell Escolar de Mallorca  el 29 de juny de
2017. Una vegada recollits els informes sobre la tramitació d'aquest reglament nou i revisades les esmenes, el Ple n'aprovà el text definitiu
l'11 d'abril de 2018.

TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL I

Naturalesa, règim jurídic i llengua

Article 1. Naturalesa

1. El Consell Escolar de Mallorca (CEM) és l’òrgan de consulta i de participació en la programació general de l’ensenyament no universitari
de Mallorca, d’acord amb l’article 15 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.

2. Sens perjudici de la dependència administrativa i pressupostària del Consell de Mallorca, el CEM exerceix les seves funcions amb
l’autonomia necessària per garantir l’objectivitat i la independència de la institució.

3. Als efectes administratius i pressupostaris, el CEM s’adscriu al Departament que tengui assumides les funcions de Cultura del Consell de
Mallorca.
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Article 2. Règim jurídic

1. Quant a l’organització i al funcionament, el CEM es regeix per la Llei de consells escolars de les Illes Balears ja esmentada i modificada
pel Decret de 5/2012, d’1 de juny, i per la Llei 7/2016, de 17 de maig; pel Decret 10/2003, de 14 de febrer, de regulació dels consells escolars
insulars i dels consells escolars municipals de les Illes Balears; per aquest Reglament, i per la resta de normes del procediment administratiu
comú.

2. En totes les qüestions no previstes en la normativa específica o comuna o en aquest Reglament, el CEM se sotmet als acords del Ple o de la
Comissió Permanent, segons l’àmbit d’actuació, sempre que no contradiguin aquestes normes.

Article 3. Llengua

La llengua catalana és la llengua del CEM i s’empra en totes les ocasions com a llengua vehicular, oral i escrita, sens perjudici dels drets que
les lleis atorguen a les persones castellanoparlants.

Article 4. Seu

El CEM té la seu en el Consell de Mallorca, però pot fer sessions plenàries, comissions permanents o específiques en qualsevol altre indret de
Mallorca quan els seus òrgans ho acorden així. En tot cas, es procura prioritzar fer reunions de forma itinerant en els diferents municipis de
Mallorca.

CAPÍTOL II

Competències i funcions

Article 5. Competències

S’informa i es consulta el CEM, segons l’article 5 del Decret 10/2003, de 14 de febrer, de regulació dels consells escolars insulars i dels
consells escolars municipals de les Illes Balears, de manera preceptiva i sobre els assumptes següents quan afecten l’àmbit territorial de
Mallorca:

a) Elaboració i actualització del mapa escolar de Mallorca.

b) Creació de centres escolars i rehabilitació dels existents.

c) Actuacions en matèria de transport escolar i d’altres serveis escolars.

d) Directrius de les actuacions específiques que es programen per a Mallorca, per promoure la integració dels centres escolars en
l’entorn geogràfic, socioeconòmic i cultural.

e) Criteris d’escolarització als centres sostinguts, totalment o parcialment, amb fons públics als nivells de primer i segon cicle
d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial.

f) Organització i funcionament dels serveis pedagògics, de formació del professorat i d’innovació educativa existents.

g) Qualsevol altre tema relacionat amb les necessitats i les actuacions educatives específiques de Mallorca.

 Article 6. Funcions

En virtut del que s’ha exposat, les funcions del CEM són:

a) Elaborar anualment una memòria sobre les actuacions que ha fet el CEM al llarg del curs escolar.

b) Elaborar anualment un informe sobre la situació educativa de Mallorca en l’àmbit de competències del CEM, que s’ha de trametre
al Consell de Mallorca i a la Conselleria competent en Educació del Govern de les Illes Balears.

c) Elaborar informes específics sobre la situació de l’educació a Mallorca.

d) Elevar, potestativament, a l’administració educativa i al Consell de Mallorca informes i propostes sobre temes educatius, en
l’àmbit de les seves competències.

e) Facilitar la coordinació dels consells escolars municipals dels municipis de Mallorca i potenciar-ne la creació.
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f) Exercir la representativitat, pel que fa a la consulta i a la participació dels municipis que, amb un sol centre educatiu, no han
constituït el consell escolar municipal, segons el previst en l’article 7.2 del Decret 10/2003, i així es demani mitjançant escrit de
Batlia, dirigit a la Presidència del CEM, en el qual s’indiqui la matèria concreta de la qual se’ls ha de representar, l’organisme o
entitat davant la qual s’ha d’exercir la representació i la duració d’aquesta, sempre que la representació sigui aprovada per la
Comissió Permanent, tal com estableix l’article 18 d’aquest Reglament.

g) Facilitar la coordinació d’iniciatives de les regidories d’educació de tots els ajuntaments de Mallorca, per millorar la capacitat de
les corporacions municipals en el disseny de les polítiques educatives de Mallorca i de garantir una comunicació adequada entre els
membres que formen part del grup  i del grup  i el conjunt de les administracions municipals, mitjançant una comissióg k
supramunicipal, d’acord amb el que s’indica en la secció quarta del capítol II d’aquest Reglament.

h) Organitzar unes jornades de treball, de forma periòdica, adreçades a tots els membres dels consells escolars municipals i ofertes a
tota la comunitat educativa, sobre el paper dels consells escolars municipals, el funcionament i la dinamització de les comunitats
educatives en els municipis. Les conclusions d’aquestes jornades formen part de la memòria anual i dels informes que els òrgans de
govern decideixen elaborar, segons estableix aquest Reglament.

i) Impulsar actes i projectes de col·laboració amb ens que promouen la innovació en el camp de l’educació.

j) Elevar al Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) propostes amb relació a qualsevol assumpte que afecti Mallorca i sobre les
quals el CEIB és competent per informar o fer propostes, d’acord amb el Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual
s’aprova la Llei de consells escolars de les Illes Balears, o la norma que el substitueixi.

k) Contribuir des del CEM al model coeducatiu d’acord amb el que estableix l’article 26 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol,
d’igualtat de dones i homes.

TÍTOL II CONSELLERES I CONSELLERS

Article 7. Composició del CEM

1. El CEM està integrat per la Presidència, la Vicepresidència i trenta-cinc vocalies, ocupades per conselleres i consellers.

2. El Govern de les Illes Balears, a proposta del Ple del Consell de Mallorca, nomena les persones titulars de la Presidència i de la
Vicepresidència, d’acord amb la designació entre els membres del Consell Escolar de Mallorca segons el procediment establert en els articles
24-28 d’aquest Reglament.

3. El CEM està format pels membres següents:

a) Vuit persones en representació del professorat dels nivells de l’ensenyament no universitari de Mallorca. D’aquests vuit membres,
cinc corresponen a l’ensenyament públic i tres, a l’ensenyament privat concertat. Correspon a les associacions i organitzacions
sindicals d’ensenyament proposar els nomenaments al Consell de Mallorca, d’acord amb la representativitat obtinguda a les darreres
eleccions sindicals en els àmbits respectius, públic o privat concertat, a Mallorca.

b) Cinc persones en representació dels pares i mares d’alumnes de Mallorca. D’aquests cinc membres, tres corresponen a
l’ensenyament públic i dos, a l’ensenyament privat concertat. Correspon a les federacions i confederacions de pares i mares de
Mallorca proposar els nomenaments al Consell de Mallorca, d’acord amb la representativitat en els àmbits respectius, públic o privat
concertat, a Mallorca.

c) Tres persones en representació de l’alumnat d’ensenyament no universitari de Mallorca. D’aquests tres membres, dos corresponen
a l’ensenyament públic i un, a l’ensenyament privat concertat. Correspon a les federacions i confederacions d’alumnes de Mallorca
proposar els nomenaments al Consell de Mallorca, d’acord amb la representativitat en els àmbits respectius, públic o privat concertat,
a Mallorca.

d) Dues persones en representació del personal d’administració i serveis dels centres d’ensenyament no universitari de Mallorca.
D’aquests dos membres, un correspon a l’ensenyament públic i un altre, a l’ensenyament privat concertat. Correspon a les
associacions i organitzacions sindicals d’ensenyament proposar els nomenaments al Consell de Mallorca, d’acord amb la
representativitat obtinguda a les darreres eleccions sindicals en els àmbits respectius, públic o privat concertat, a Mallorca.

e) Tres persones en representació del Consell de Mallorca, proposades pel Departament que tengui assumides les funcions de Cultura
del Consell de Mallorca. Es designa una d’aquestes persones entre personalitats de reconegut prestigi en l’àmbit educatiu de l’illa.
Les altres dues es designen lliurement a proposta d’aquest Departament del Consell de Mallorca.
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f) Dues persones en representació de l’administració educativa, a proposta de la Conselleria competent en Educació del Govern de
les Illes Balears.

g) Tres persones en representació dels ajuntaments de Mallorca. L’Ajuntament de Palma proposa una d’aquestes persones.
L’Assemblea de Batles i Batlesses de Mallorca proposa les altres dues: una entre els municipis de menys de 5.000 habitants i l’altra
entre municipis de més de 5.000 habitants, exceptuant Palma. L’òrgan competent de l’ajuntament al qual pertanyen ratifica les
propostes de nomenament d’aquests dos membres. Aquests tres membres,  en coordinació amb la Comissió Permanent, faciliten la
coordinació d’iniciatives educatives en el marc del CEM, tal com s’estableix en l’article 6.  d’aquest Reglament.g 

h) Dues persones en representació de les organitzacions patronals dels centres d’ensenyament no universitari privat concertat de
Mallorca. Correspon a les dues associacions empresarials de l’ensenyament més representatives proposar el nomenament al Consell
de Mallorca. La major representativitat s’acredita pel nombre de centres associats en l’àmbit privat concertat a Mallorca.

i) Una persona en representació del sector de cooperatives de treball associat de l’ensenyament de Mallorca, proposada per l’entitat
més representativa de l’illa i nomenada pel Consell de Mallorca.

j) Una persona en representació dels sindicats d’ensenyament no universitari de Mallorca. Correspon a les associacions i
organitzacions sindicals d’ensenyament proposar el nomenament al Consell de Mallorca, d’acord amb la major representativitat
obtinguda a les darreres eleccions sindicals, en l’àmbit públic o bé en el privat concertat, a Mallorca.

k) Dues persones en representació dels consells escolars municipals de Mallorca, proposats per l’Assemblea de Batles i Batlesses de
Mallorca. Cada un dels consells escolars municipals respectius ratifica la proposta de nomenament. Aquestes persones participen en
les reunions i en l’organització de les jornades esmentades en l’article 6. 6. d’aquest Reglament, i formen part de la Comissióg i h 
Supramunicipal.

l) Tres persones en representació dels centres escolars de Mallorca. D’aquestes tres persones, dues corresponen a l’ensenyament
públic, una de les quals representa els centres d’educació infantil i educació primària i l’altra, els centres d’ensenyament secundari,
mentre que la tercera correspon a l’ensenyament privat concertat.

Correspon a la Conselleria competent en Educació del Govern de les Illes Balears proposar el nomenament de les persones que
representen els centres públics.

Correspon a l’entitat de titulars dels centres privats concertats més representativa proposar el nomenament en representació d’aquests
centres. La major representativitat s’acredita pel nombre de centres educatius associats en l’àmbit privat concertat a Mallorca.

m) Una persona en representació d’organitzacions i entitats de professionals de la docència relacionades amb la innovació i
renovació pedagògica. Aquesta entitat se selecciona segons el previst en el punt 5 d’aquest article.

n) Una persona en representació d’organitzacions i entitats de professionals de la docència a 0-3 anys relacionades amb la innovació i
renovació pedagògica. Aquesta entitat se selecciona segons el previst en el punt 5 d’aquest article.

4. Cada entitat o organisme proposa una persona suplent per a cada titular.

5. La Presidència del CEM, previ acord de la Comissió Permanent, proposa al Ple els criteris que han de servir per seleccionar les entitats
indicades en els apartats  i  del punt 3 d’aquest article, dels quals fa difusió, una vegada els ha ratificat, i inicia els tràmits per fer unam n
convocatòria pública per a la presentació de candidatures. Aquesta convocatòria és conjunta per a les dues vocalies. Les entitats interessades
envien al CEM les candidatures, que inclouen la proposta de titular i suplent, i tres avals fets per tres entitats membres del CEM, en el termini
màxim de quinze dies hàbils. La Comissió Permanent, una vegada transcorregut el termini d’admissió de candidatures, és la responsable de
valorar-les i de seleccionar les entitats que, segons els criteris publicats, han obtingut una major puntuació per a cada una de les vocalies. Les
entitats seleccionades per la Comissió Permanent es proposen al Ple, perquè les ratifiqui. Posteriorment, es presenten al Consell de Mallorca,
perquè n’aprovi el nomenament, tal com es preveu en l’article 8.4 d’aquest Reglament. Si les entitats candidates no compleixen les
condicions establertes, la Comissió Permanent proposa al Ple del CEM que el lloc quedi vacant i que ho ratifiqui. En aquest darrer cas es fa
una convocatòria nova, una vegada passat un any de la darrera.

Article 8. Designació, presa de possessió, durada del mandat i cessament de conselleres i consellers. 

1. Cada organització o entitat proposa al Consell de Mallorca les persones que l’han de representar, titulars i suplents, després que la
Presidència del CEM hagi sol·licitat les propostes i hagi atorgat un termini de quinze dies hàbils per trametre-les. Les entitats previstes en els
apartats  i  de l’article 7 proposen les persones titulars i suplents en el moment de presentar les candidatures, segons s’ha previst en el puntm n 
5 d’aquest article.
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a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

g.  

h.  

2. La representativitat s’acredita mitjançant els registres públics, si n’hi ha, o per qualsevol altre mitjà de prova lícit. Quan, per designar
representants dels diferents sectors, es computa la representativitat respectiva, es refereix exclusivament a la que correspon a Mallorca.

3. La Presidència del CEM, en el moment de sol·licitar les propostes de les persones que han de representar les organitzacions o entitats
(titulars i suplents), recorda la conveniència de fomentar la presència equilibrada de dones i homes entre els seus representants, d’acord amb
el que estableix l’article 4 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.

4. La Presidència del CEM tramet la proposta al Consell de Mallorca amb un mes d’antelació a la data prevista per a la renovació del CEM.

5. La representativitat proporcional de les persones proposades per les organitzacions sindicals es calcula segons el que s’estableix en la Llei
orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical, per a la representació institucional davant les administracions públiques i altres entitats i
organismes que la preveuen.

6. Les persones titulars del CEM, un cop designades pel Ple del Consell de Mallorca i una vegada publicada la designació en el BOIB, prenen
possessió del càrrec en la sessió següent del Ple del CEM. A aquest efecte, la Presidència del CEM n’expedeix les credencials corresponents.

7. La presa de possessió només té caràcter protocol·lari, així, les persones titulars i suplents poden exercir els seus drets des del mateix dia
que se’n publica el nomenament en el BOIB.

8. Totes les conselleres i consellers del CEM exerceixen el càrrec per un període de quatre anys, sens perjudici dels canvis que es produeixin
pel cessament anticipat d’algun dels membres. En acabar el termini per al qual són nomenats, cessen de forma automàtica i aquest cessament
es fa efectiu quan es nomenen els membres nous.

9. Titulars i suplents que han exercit les funcions en el CEM poden tornar a ser proposats per l’estament o la institució pública que
representen en els processos següents de renovació dels membres.

10. Els sectors, les entitats i les organitzacions que proposen els membres del CEM poden revocar-los i substituir-los en qualsevol moment.

11. A més de les esmentades abans, són causes de cessament del càrrec de membres del CEM:

La pèrdua de la condició de representants de l’entitat o de l’organisme que els va proposar.

La renúncia per escrit dirigida a la Presidència del CEM.

La incompatibilitat sobrevinguda.

La incapacitat declarada per resolució judicial.

La mort i la declaració de defunció.

La pèrdua de la condició política de ciutadana o ciutadà de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

L’incompliment greu o reiterat de les funcions, amb la declaració prèvia del Ple del CEM.

La condemna per delicte, en virtut d’una sentència ferma que l’inhabilita per exercir un càrrec públic.

En aquests casos, la persona suplent reemplaça la titular, fins que l’entitat o l’organisme que la proposà presenta una proposta nova de
persones titulars i suplents. El membre nou ho és pel temps que resta per completar el mandat o fins que cessa.

12. En cas d’absència justificada o de malaltia dels membres titulars, els suplents els substitueixen en el Ple i en les comissions.

13. Excepcionalment, si ni titular ni suplent podem assistir a la reunió convocada, es permet l’assistència d’un altre membre de l’organització,
amb veu, però sense vot, amb l’autorització prèvia de la  Presidència del CEM.

14. Els terminis de renovació dels membres del Ple del CEM es computen a partir de la primera sessió de constitució d’aquest òrgan, duita a
terme en aplicació d’aquest reglament nou.

Article 9. Drets de les conselleres i consellers

Les conselleres i consellers, que actuen en l’exercici de les seves funcions amb plena autonomia i independència, tenen els drets següents:

a) Assistir i participar amb veu i vot en les sessions del Ple i de les comissions de les quals formen part.
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b) Accedir a la documentació que està en poder del CEM.

c) Disposar de la informació sobre els temes o els estudis que desenvolupen el Ple, la Comissió Permanent i les comissions de treball
de què formen part.

d) Presentar propostes, esmenes, mocions i suggeriments perquè el CEM adopti acords o perquè s’estudiïn en les comissions, referits
a les matèries competència del CEM, de conformitat amb el procediment que s’estableix en aquest Reglament.

e) Exercir la representació del CEM en tots els actes en els quals la Presidència del CEM els la delega expressament.

f) Assistir, sense dret a vot, a qualsevol de les comissions de treball de les quals no formen part, hi poden fer ús de la paraula amb
l’autorització prèvia de la persona que presideix la Comissió.

g) Percebre les compensacions per l’assistència i pel desplaçament a les sessions del Ple o de les comissions del CEM de que formin
part, una vegada que el Consell de Mallorca en determina l’import.

h) Qualsevol altre que se’ls reconegui legalment.

Article 10. Deures de les conselleres i consellers

Les conselleres i consellers del CEM tenen els deures següents:

a) Assistir a les sessions del Ple i de les comissions per a les quals són designats, i excusar-se quan no hi poden assistir, a fi de ser
suplerts oportunament. La Presidència del CEM assabenta les organitzacions proponents i, si escau, el Ple dels noms dels membres
que incompleixen reiteradament i de forma injustificada el deure d’assistir a les sessions.

b) Participar en tots els treballs per als quals els òrgans del CEM competents els designen d’acord amb el que estableix aquest
reglament.

c) Guardar el secret sobre les matèries i les actuacions que els òrgans corresponents declaren reservades expressament, i la reserva
deguda sobre les deliberacions del Ple i de les comissions.

d) Comunicar a la Presidència del CEM les gestions derivades de la representació del CEM que se li deleguen per a un acte.

e) Qualsevol altre que el Ple o la Presidència estableix en l’exercici de les seves funcions.

TÍTOL III ESTRUCTURA ORGÀNICA

Article 11. Òrgans del Consell Escolar de Mallorca

Són òrgans del CEM:

1. Unipersonals

a) Presidència
b) Vicepresidència
c) Secretaria

2. Col·legiats

a) Ple
b) Comissió Permanent
c) Comissions específiques
d) Comissió Supramunicipal

El CEM en el moment de constituir els òrgans de govern col·legiats fomenta la presència equilibrada de dones i homes d’acord amb el que
estableix l’article 4 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.
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CAPÍTOL I

Òrgans unipersonals

Article 12. Presidència

1. La persona titular de la Presidència del CEM la nomena el Govern de les Illes Balears a proposta del Ple del Consell de Mallorca, d’acord
amb la designació entre els membres del CEM feta segons el procediment establert en els articles 24-28 d’aquest Reglament. El nomenament
es fa per un període de quatre anys, d’acord amb el procediment establert legalment i amb la forma que preveuen els reglaments.

2. Corresponen a la Presidència del CEM les funcions següents:

a) Representar el CEM.

b) Executar els acords del Ple i de les comissions.

c) Dirigir el CEM i, a aquest efecte, coordinar l’actuació amb els serveis administratius i pressupostaris del Departament que tengui
assumides les funcions de Cultura del Consell de Mallorca.

d) Informar regularment tots els membres de les activitats i dels treballs de les comissions.

e) Autoritzar, amb la rúbrica, les actes, els informes i les propostes del CEM.

f) Sol·licitar a l’Administració o a qualsevol altra organització o entitat la documentació i la informació que es consideri necessària
per desenvolupar les funcions del CEM.

g) Donar possessió del càrrec als membres nous.

h) Expedir les acreditacions als membres nous.

i) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del CEM; dirigir les deliberacions, i dirimir els assumptes amb el vot de
qualitat.

j) Crear comissions específiques i designar ponències, després d’haver consultat la Comissió Permanent.

k) Proposar al Ple els criteris per seleccionar les entitats dels grups  i  i, una vegada aprovats, fer els tràmits de convocatòriam n,
pública i següents fins al nomenament de les persones representants, segons s’ha previst en el punt 5 de l’article 7 d’aquest
Reglament.

l) Delegar la Presidència de les comissions específiques i de la Comissió Supramunicipal en la persona titular de la Vicepresidència o
en algun membre vocal de la pròpia Comissió.

m) Qualsevol altra que sigui determinada reglamentàriament.

Article 13. Vicepresidència

1. El Govern de les Illes Balears, a proposta del Ple del Consell de Mallorca, nomena la persona titular de la Vicepresidència, d’acord amb la
designació entre els membres del CEM feta segons el procediment establert en  els articles 24-28 d’aquest Reglament. El nomenament es fa
per un període de quatre anys, d’acord amb el procediment establert legalment i amb la forma que preveuen els reglaments.

2. La persona titular de la Vicepresidència, tant del Ple com de la Comissió Permanent, substitueix la titular de la Presidència en els casos de
vacant, d’absència o de malaltia i, en els casos de delegació, exerceix les funcions que se li encomanen.

Article 14. Secretaria

1. La Presidència proposa la persona titular de la Secretaria del CEM entre el funcionariat adscrit a la Conselleria competent en Educació del
Govern de les Illes Balears. Aquesta proposta s’aprova per majoria de dos terços al Ple del CEM. Després, la Presidència eleva aquesta
proposta a aquesta Conselleria. Finalment, la Conselleria eleva la proposta definitiva al Ple del Consell de Mallorca perquè en faci el
nomenament.

2. La persona titular de la Secretaria del CEM pot desenvolupar les tasques mentre dura el mandat de la Presidència que la va proposar, i en el
cas de cessament per part de la Presidència que la va proposar, està en funcions fins que es nomena una altra persona per ocupar el càrrec.
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3. La persona titular de la Secretaria participa en les sessions del Ple i de la resta de reunions dels òrgans col·legiats amb veu i sense vot. Una
persona funcionària de l’àrea administrativa del Departament que tengui assumides les funcions de Cultura del Consell de Mallorca pot
auxiliar-la en l’exercici de les seves funcions.

4. El Consell de Mallorca dota la Secretaria del CEM dels mitjans i del personal suficients per complir les funcions adequadament.

5. Les funcions principals de la Secretaria són les següents:

a) Redactar les actes de les sessions del CEM.

b) Certificar totes les actes i els acords dels òrgans del CEM, i donar-ne fe, amb el vistiplau de la Presidència.

c) Custodiar les actes del CEM.

d) Gestionar administrativament els assumptes del CEM, en coordinació amb els serveis administratius del Departament que tengui
assumides les funcions de Cultura del Consell de Mallorca.

e) Tramitar les convocatòries del Ple, de la Comissió Permanent i de les comissions específiques, juntament amb l’ordre del dia i la
documentació necessària.

f) Dur a terme qualsevol altra tasca relativa a les funcions genèriques de secretaria que la Presidència del CEM li encomana.

g) Qualsevol altra que es determini reglamentàriament.

CAPÍTOL II

Òrgans col·legiats

Secció primera

Ple

Article 15. Naturalesa i composició

El Ple és l’òrgan suprem de decisió i de formació de la voluntat del CEM. Està integrat per les trenta-cinc vocalies, sota la direcció de la
Presidència i Vicepresidència i amb l’assistència de la persona titular de la Secretaria.

Article 16. Funcions

Corresponen al Ple les funcions següents:

a) Aprovar, a proposta de la Presidència, les línies generals del programa d’actuacions del CEM per a cada any natural.

b) Ratificar el nomenament dels membres electes de la Comissió Permanent.

c) Ratificar la creació de les comissions específiques, la Comissió Supramunicipal i el nomenament dels seus membres.

d) Ratificar o modificar, debatre i aprovar els dictàmens, els informes, els criteris de selecció de les entitats dels grups  i , i/o lesm n
propostes que presenta la Presidència i que elaboren les ponències prèviament, la Comissió Permanent, les comissions específiques i
la Comissió Supramunicipal.

e) Aprovar el Reglament intern d’organització i de funcionament del CEM.

f) Coordinar les accions dels consells escolars municipals i potenciar-ne la creació.

g) Assumir la representativitat dels municipis que no han creat consell escolar municipal, segons estableix l’article 6. f.

h) Delegar les atribucions que considera oportunes en qualsevol dels altres òrgans del CEM.

i) Aprovar els informes i la memòria anual d’activitats.

j) Elevar propostes a l’administració educativa, al Consell de Mallorca i al CEIB, d’acord amb el que s’estableix en l’article 5
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a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

g.  

h.  

d’aquest Reglament.

Secció segona

Comissió Permanent

Article 17. Composició

1. La Comissió Permanent està integrada per la Presidència, la  Vicepresidència, la Secretaria i per onze conselleres o consellers elegits
conjuntament pel Ple a proposta dels sectors respectius, entre els membres titulars del CEM.

2. Per garantir la representació proporcional dels diferents sectors, els deu membres titulars i els deu suplents es reparteixen de la manera
següent:

Dues persones representants del professorat, del personal d’administració i serveis i dels sindicats d’ensenyament no universitari de
Mallorca, una dels centres públics i l’altra dels centres privats concertats (article 7. , 7.  i 7 )a d .j

Dues persones representants de pares i mares de l’alumnat, una dels centres públics i l’altra dels centres privats concertats (article 7.b
)

Una persona representant de l’alumnat (article 7. )c

Una persona representant del Consell de Mallorca (article 7. )e

Una persona representant dels ajuntaments de Mallorca i dels consells escolars municipals (article 7.  i 7. )g k

Una persona representant de les organitzacions patronals dels centres d’ensenyament no universitari i del sector de cooperatives de
treball associat (article 7.  i 7. )h i

Dues persones representants dels centres escolars de Mallorca i de l’administració educativa, una dels centres públics i l’altra dels
centres privats concertats (article 7.  i 7. )f l

Una persona representant de les entitats professionals de docents (article 7.  i 7. )m n

Article 18. Funcions

Corresponen a la Comissió Permanent les funcions següents:

a) Debatre i elevar al Ple el projecte de memòria anual de les activitats del CEM, elaborat per la Secretaria.

b) Elaborar l’esborrany d’informe anual sobre la situació educativa a Mallorca, perquè el Ple del CEM l’aprovi.

c) Preparar, en general, tots els assumptes sobre els quals el Ple ha d’estar assabentat i establir-ne el calendari.

d) Proposar i assessorar la Presidència en la creació, la composició, les funcions, les normes de funcionament i la designació de
ponències de comissions específiques i la Comissió Supramunicipal.

e) Tornar a la comissió corresponent, o a una altra comissió, les propostes i els informes emesos, si els considera insuficients.

f) Aprovar les propostes i els informes i enviar-los al Ple.

g) Adscriure les persones membres a les comissions específiques.

h) Promoure, potestativament, modificacions d’aquest Reglament, amb el vot favorable de dos terços dels components.

i) Proposar l’organització d’actes, jornades, debats i qualsevol activitat prevista en aquest Reglament. L’organització es delega en
una comissió específica. El Ple del CEM ratifica aquestes propostes.

j) Impulsar actes i projectes de col·laboració amb els instituts de recerca educativa i altres ens que promouen la innovació en el camp
de l’educació. L’organització es delega en una comissió específica. El Ple del CEM ratifica aquestes propostes.

k) Elaborar els criteris de selecció de les organitzacions i entitats previstes en els apartats  i  de l’article 7 i proposar-ne al Ple m n
l’aprovació.
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l) Aprovar, per majoria de 2/3, les sol·licituds de representativitat rebudes dels municipis que no han constituït consell escolar
municipal, tal com es preveu en l’article 6. d’aquest Reglament. f 

m) Qualsevol altra que el Ple li delega.

Article 19. Procediment per elegir els membres de la Comissió Permanent

1.  Per triar els membres de la Comissió Permanent, cada grup tria les persones titulars i les suplents entre els membres titulars del CEM, i ho
comunica per escrit a la Presidència. El dret de sufragi actiu per a aquesta elecció correspon als membres de cada grup, siguin titulars o bé
suplents. El dret de sufragi passiu correspon exclusivament als membres  titulars.

2. Per elegir els membres de la Comissió Permanent, es fa de la manera següent:

a) Es crea una mesa per a cada un dels grups esmentats en l’article 17.2 d’aquest Reglament.

b) La persona de més edat del grup, que fa de portaveu, presideix cada mesa i la persona de menor edat fa la tasca de secretaria.

c) La Presidència de la mesa consulta els membres del grup per consensuar les persones titulars i suplents que s’han de proposar.

d) Si no hi ha acord al si d’algun grup, s’elegeix conjuntament la persona titular i la suplent mitjançant votació per papereta.

e) L’elecció recau en els més votats fins que són elegits, sempre respectant les distribucions establertes en els diferents apartats del
punt 2 de l’article 17.

f) En cas d’empat, es repeteix la votació entre els membres que han empatat.

g) Si l’empat persisteix, es resol per sorteig.

3. El Ple, per majoria simple, ratifica l’elecció conjuntament. Si no es ratifica, es fa una votació individualitzada, que només requereix una
majoria de vots afirmatius. Si alguna de les persones no és ratificada, el sector corresponent fa una proposta nova. Si aquesta proposta tampoc
no es ratifica, totes les persones candidates del sector en qüestió se sotmeten a votació del Ple i s’elegeix el membre del grup que obté un
major nombre de vots.

4. Els membres de la Comissió Permanent són nomenats per un període de quatre anys. Les baixes temporals o permanents que es produeixen
durant aquest període les cobreix la persona suplent.

5. En el cas de baixa permanent es tria, en el Ple següent, un suplent nou pel que resta de mandat i d’acord amb el procediment establert.

6. La Presidència comunica al sector corresponent les faltes reiterades d’assistència no justificades dels membres a la Comissió Permanent.
 Si continua sense assistir-hi, la Presidència pot proposar al Ple que el destitueixi com a membre de la Comissió Permanent.

Secció tercera

Comissions específiques

Article 20. Naturalesa

1. Les comissions específiques, de caràcter permanent o temporal, són òrgans del CEM per estudiar i analitzar matèries i assumptes concrets,
que es creen amb caràcter específic, d’acord amb les competències del CEM, a iniciativa de la Presidència i una vegada consultada la
Comissió Permanent i amb la ratificació del Ple del CEM. Els resultats d’aquests treballs es presenten al Ple del CEM com a informes o
propostes de dictamen.

2. Els informes de les comissions específiques no tenen caràcter vinculant per al Ple, que pot retornar-los-els, perquè elaborin un estudi nou.

Article 21. Integrants i comesa

1. Les comissions específiques tenen la composició, les funcions i les normes de funcionament que, en cada cas, proposa la Comissió
Permanent i ratifica el Ple del CEM.

2. Les comissions específiques estan integrades pels membres que proposa la Comissió Permanent i nomena el Ple del CEM; n’hi ha un
mínim de cinc i un màxim de dotze.
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3. La Presidència del CEM pot designar, per delegació, una persona, perquè presideixi cadascuna de les comissions específiques. Si la
persona titular de la Secretaria del CEM no hi pot assistir, la Presidència nomena un membre de la Comissió perquè actuï com a secretària o
secretari d’actes, que conserva el dret a votar en el si d’aquesta Comissió.

4. L’elaboració d’informes i de propostes de dictamen es fa cercant el màxim grau de consens possible entre els membres de la Comissió.

5. Si algun membre manifesta la voluntat de participar en alguna comissió específica, de la que no en sigui membre, ho sol·licita a la
Presidència, i hi pot intervenir amb veu i sense vot.

Secció quarta

Comissió Supramunicipal

Article 22. Naturalesa

1. La Comissió Supramunicipal està formada pels membres representants del grup 7.3. , del grup 7.3.  i els que determina la Comissióg  k
Permanent, ratificats pel Ple del CEM.

2.  Les funcions i normes de funcionament són les que indica aquest Reglament i les proposades per la Comissió Permanent i ratificades en el
Ple del CEM.

3. La Comissió Supramunicipal fa com a mínim una reunió anual.

Article 23. Funcions

1. Convocar reunions periòdiques amb els representants de les regidories d’educació dels municipis de Mallorca.

2. Facilitar la coordinació d’iniciatives de les regidories d’educació de tots els ajuntaments de Mallorca.

3. Fer actuacions de cara a la coordinació d’iniciatives, per millorar la capacitat de proposta de les corporacions municipals en el disseny de
les polítiques de Mallorca.

4. Garantir la comunicació adequada entre els membres elegits (del grup ) i el conjunt de les administracions municipals de Mallorca eng
compliment del punt  de l’article 6 d’aquest Reglament. g

5. Qualsevol altra que el Ple li delega.

CAPÍTOL III

ELECCIÓ DELS CÀRRECS

Article 24. Junta Electoral

1. Dos mesos abans de finalitzar el mandat de la Presidència i de la Vicepresidència, o en el termini d’una setmana després d’haver notificat
al Consell de Mallorca la dimissió, la revocació o el cessament es nomena una junta electoral entre els membres del Ple del CEM.

2. La Junta Electoral es constitueix en el termini d’una setmana des del nomenament.

3. La Junta Electoral està formada per una presidenta o president, una secretària o secretari i un vocal, que són, respectivament, la persona
amb més antiguitat, la de menor edat i la de major edat.

4. Si alguns d’ells es presenten com a candidates o candidats, se substitueix pel membre següent en antiguitat, minoria d’edat i majoria
d’edat, respectivament.

5. Una vegada conclòs el procés electoral, que no excedeix de dos mesos, la junta aixeca acta, tant de l’elecció de la Presidència com de la
Vicepresidència. La remet al Consell de Mallorca per aprovar la proposta, que la remet posteriorment al Govern de les Illes Balears per
nomenar-la.

Article 25. Presentació de candidatures

1. Les candidatures inclouen, necessàriament, la proposta d’una persona per exercir la Presidència i d’una altra per exercir la Vicepresidència.

2. Poden presentar candidatures tots els membres titulars del CEM.
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3. La presentació de la candidatura suposa acceptar la normativa d’elecció de càrrecs inclosa en aquest Reglament.

4. La presentació formal de les candidatures inclou nom i llinatges de les persones candidates, el currículum de cada una d’elles i el projecte
de la candidatura. Es dirigeixen a la Presidència de la Junta Electoral i es presenten per escrit en el Registre del CEM.

5. Membres d’una mateixa organització no poden ocupar la Presidència i la Vicepresidència.

6. Hi ha quinze dies naturals per presentar candidatures, a partir de la comunicació de l’obertura del termini als membres del CEM.

7. Hi ha cinc dies naturals per a la proclamació provisional de les candidatures.

8. S’obre un termini per fer reclamacions, que correspon a les 72 hores següents a la finalització del termini de proclamació provisional.

9. La Junta fa la proclamació definitiva dins les 24 hores següents de finalitzar el termini de reclamació, informa els membres del CEM de les
candidatures i del procés electoral a seguir.

10. Si no es presenta cap candidatura, la Junta Electoral aixeca acta i ho comunica al Departament que tengui assumides les funcions de
Cultura del Consell de Mallorca, perquè faci una proposta de nomenament de presidenta o president i de vicepresidenta o vicepresident entre
els membres titulars del CEM.

Article 26. Constitució del Ple d’elecció

1. La Presidència o Presidència en funcions del CEM convoca un ple extraordinari en el termini màxim d’un mes des de la data de
proclamació definitiva de candidatures, amb un únic punt a l’ordre del dia, dedicat a l’elecció de Presidència i Vicepresidència del CEM. En
la convocatòria, s’adjunten els noms de les persones candidates als càrrecs, el currículum i el projecte.

2. Perquè la constitució del Ple extraordinari d’elecció sigui vàlida es requereix, en primera convocatòria, la presència almenys de dos terços
dels membres del CEM. Si no s’arriba a aquest quòrum, es fa una segona convocatòria dins el termini de 24 hores, que requereix la presència
al manco de tres cinquenes parts dels membres del CEM.

Article 27. Procediment d’elecció

1. La Presidència en funcions inicia el punt de l’ordre del dia d’elecció de càrrecs d’aquest Ple extraordinari i cedeix la Presidència a la Junta
Electoral.

2. La Presidència de la Junta Electoral explica el procediment a seguir. Dona la paraula a les persones candidates, es decideix l’ordre
d’intervenció per sorteig. Hi ha un temps per a intervencions i un temps per a rèpliques. Com a màxim les intervencions són de deu minuts
per a cada candidatura.

Article 28. Votacions a la Presidència i Vicepresidència

1. Seguidament es fa l’elecció, mitjançant votació secreta. A cada papereta hi ha els noms de les persones candidates de cada candidatura,
només se’n pot elegir una.

2. Les candidatures es trien, en primera votació, quan reuneixen  les dues terceres parts dels vots dels membres assistents.

3. Si cap candidatura obté la majoria de les dues terceres parts en primera votació, es fa una segona votació en el termini, com a màxim, de
dues hores. Si tampoc no s’obté la majoria, la sessió continua en el termini d’una setmana.

4. En aquesta sessió resulta elegida la candidatura que obté en primera volta els vots de les tres cinquenes parts dels membres del CEM
assistents.

5. Si no s’obté aquesta majoria, es vota novament. Si tampoc no hi ha la majoria de vots en segona votació, la Junta Electoral aixeca acta i ho
comunica al Departament que tengui assumides les funcions de Cultura del Consell de Mallorca, a qui correspon la proposta de nomenament
de Presidència i Vicepresidència entre els membres titulars del CEM.

6. Després de l’elecció, la Presidència en funcions torna a  presidir i a prosseguir el Ple.

7. Les persones elegides per a la Presidència i la Vicepresidència deixen de tenir suplents, per la qual cosa les persones que ostenten aquesta
representació deixen de formar part del CEM.
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TÍTOL IV RÈGIM DE LES SESSIONS I ADOPCIÓ D’ACORDS

Article 29. Funcionament del Ple

1. Les sessions del Ple el CEM poden ser ordinàries o extraordinàries.

2. El Ple es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, dues vegades a l’any; si és possible, una vegada a l’inici del curs escolar i l’altra, en el
darrer trimestre.

3. Amb caràcter extraordinari es pot reunir:

a) A iniciativa de la Presidència.

b) Per acord de la Comissió Permanent.

c) Quan ho sol·licita un terç dels membres; es convoca i es fa la sessió en el termini d’un mes comptador d’ençà que es rep la
sol·licitud.

4. La Presidència fixa l’ordre del dia, oïda la Comissió Permanent i tenint en compte les peticions dels membres.

5. Les sessions del Ple poden tenir lloc en els locals que el Consell de Mallorca cedeix amb aquesta finalitat o en qualsevol altre indret de
Mallorca.

6. Per decisió de la Presidència, poden assistir a les sessions del Ple les persones que poden assessorar o informar sobre els temes que s’han
de tractar. Així mateix, la Presidència pot convidar personalitats dels àmbits públic i privat a assistir-hi com a observadores.

Article 30. Funcionament de la Comissió Permanent

1. La Comissió Permanent es reuneix totes les vegades necessàries per atendre els assumptes de la seva competència, a criteri de la
Presidència, i, en tot cas, abans de fer-se les sessions del Ple del CEM, a fi de preparar-les, de manera que, com a mínim, es faci una reunió
trimestral.

2. La Comissió Permanent també es reuneix quan un terç dels membres ho sol·licita.

3. Els acords de la Comissió Permanent s’adopten per majoria dels membres.

Article 31. Convocatòria de les sessions

1. La Presidència fa les convocatòries del Ple i de la Comissió Permanent i es dirigeixen per escrit a tots els membres amb una antelació
mínima de 7 dies hàbils, que es poden reduir a dos en cas d’urgència. L’escrit de convocatòria, que conté l’ordre del dia de la sessió, la data,
l’hora i el lloc en què es fa, s’acompanya de la documentació específica sobre els temes que s’han de tractar. Es pot ampliar l’ordre del dia o
transmetre documentació complementària fins a quaranta-vuit hores abans de la sessió.

2. En les sessions ordinàries del Ple i de la Comissió Permanent pot ser objecte de deliberació o, si escau, de decisió qualsevol assumpte no
inclòs en l’ordre del dia, sempre que tots els membres del CEM hi siguin presents i que ho acordin per majoria al començament de la sessió.

3. La Comissió Supramunicipal i les comissions específiques es reuneixen quan la Presidència del CEM o la Presidència de la pròpia
comissió els convoca en funció de la tasca encomanada i a petició de la majoria de membres.

Article 32. Constitució

1. Perquè el Ple i les comissions es constitueixin vàlidament és necessari que hi siguin presents les persones titulars de la Presidència i de la
Secretaria o, si escau, les que reglamentàriament les substitueixen i la meitat més un dels membres.

2. Si no hi ha aquest quòrum, els òrgans esmentats es constitueixen vàlidament en segona convocatòria, mitja hora després de la primera,
quan hi són presents una tercera part dels membres, incloent-hi les persones titulars de la Presidència i de la Secretaria.

Article 33. Ordenació dels debats i de les deliberacions

1. La Presidència obre, suspèn i aixeca les sessions.

2. La Presidència dirigeix els debats; vetlla pel manteniment de l’ordre i per l’observança del Reglament, per tots els mitjans que les
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circumstàncies exigeixen, i concedeix i retira l’ús de la paraula, com a norma general en l’ordre en què es demana. Així mateix, sotmet a
votació els assumptes objecte del debat i en proclama els resultats.

3. En la sessió preparatòria de la Comissió Permanent, la Presidència informa sobre la manera d’ordenar les intervencions dels membres en la
sessió corresponent del Ple.

4. L’ordre de les intervencions pot incloure la possibilitat d’acumular temps entre els membres d’una mateixa organització o un mateix grup.

Article 34. Votacions

1. Els acords es poden adoptar per assentiment unànime a la proposta de la Presidència, si no suscita objecció ni oposició en cap dels
membres presents.

2. Si no hi ha assentiment unànime, la Presidència sotmet els acords a votació, per un dels procediments següents:

a) Per votació ordinària o a mà alçada: en primer lloc, aixequen la mà les persones que l’aproven, després les que la desaproven i,
finalment, les que voten en blanc.

b) Per votació secreta: es criden tots els membres del CEM un a un, per qualsevol ordre preestablert. Aquest procediment s’aplica en
totes les qüestions que afecten personalment els membres i també sempre que una cinquena part d’aquests membres ho sol·licita.

Article 35. Adopció d’acords

1. Llevat dels casos en què expressament es preveu una majoria qualificada, s’adopten els acords per majoria simple dels vots dels membres
assistents i dirimeix els empats la Presidència, mitjançant el vot de qualitat.

2. El vot és personal i indelegable. No s’admet el vot per correu.

3. Qualsevol consellera o conseller pot requerir que consti expressament en l’acta el seu vot contrari a l’acord de la majoria o en blanc, i els
motius que el justifiquen.

4. Els membres que discrepen de l’acord majoritari poden formular un vot particular, sempre que ho anunciïn abans que s’aixequi la sessió, i
l’han de trametre per escrit a la Presidència del CEM, dins el termini dels dos dies hàbils següents, perquè s’incorpori al text aprovat.

5. Els membres que voten en contra poden adherir-se al vot particular o redactar-ne un, si es reserven aquest dret abans que s’aixequi la
sessió.

6. El Ple aprova per majoria absoluta l’informe anual sobre la situació educativa a Mallorca.

Article 36. Actes

1. De cada sessió s’estén una acta, que la persona titular de la Secretaria signa al final, amb el vistiplau de la Presidència. Ambdues signen
també al marge totes les pàgines, en les quals figuren, inexcusablement, els continguts següents:

* Lloc de la reunió.
* Data.
* Hora de començament i hora que s’aixeca la sessió.
* Persones assistents a la sessió i relació de les persones que s’excusen d’assistir-hi.
* Caràcter ordinari o extraordinari de la sessió.
* Ordre del dia.
* Acords presos. En aquest apartat s’especifica la forma amb què s’adopten i s’indiquen els vots a favor, en contra i en blanc i, quan
les persones interessades els sol·liciten expressament, els motius.
* Si es tracta d’eleccions, hi figuren totes les dades numèriques.
* Incidències d’alguna importància que, a parer de la Secretaria, es produeixen en el transcurs de la sessió.

2. Les actes impreses s’enquadernen anualment. La persona titular de la Secretaria, amb el vistiplau de la Presidència, signa una diligència en
què s’indiquen les dates de les actes i el nombre de fulls que s’enquadernen. Quan una sessió no es fa, per qualsevol motiu, la Secretaria
supleix l’acta amb una diligència, autentificada amb la signatura i amb el vistiplau de la Presidència, en la qual consten les causes per les
quals no es fa i, si escau, els noms de les persones assistents i de les que s’excusen d’assistir-hi.

3. Les actes se sotmeten a aprovació en la sessió ordinària següent, amb les objeccions que els membres proposen per precisar el
desenvolupament de la sessió.
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4. Les actes queden sota la custòdia de la Secretaria, que en facilita una còpia a qualsevol membre del CEM que la sol·licita.

Article 37. Certificats

Els certificats, expedits per la Secretaria amb el vistiplau de la Presidència, donen fe dels acords del CEM.

TÍTOL V ELABORACIÓ DE LA MEMÒRIA ANUAL.

EMISSIÓ DE DICTÀMENS I D’INFORMES I FORMULACIÓ DE PROPOSTES

Article 38. Memòria anual    

1. El CEM elabora anualment una memòria sobre les actuacions fetes.

2. La Secretaria del CEM redacta la memòria inicialment i es tramet a la Comissió Permanent en el primer trimestre de cada any.

3. La memòria es refereix a l’any natural anterior.

4. L’avantprojecte de memòria es debat i s’aprova en el si de la Comissió Permanent abans de trametre’l al Ple, perquè l’aprovi
definitivament.

5. Una vegada aprovada pel Ple, la memòria es tramet a la Conselleria competent en Educació del Govern de les Illes Balears, al Departament
que tengui assumides les funcions de Cultura del Consell de Mallorca i al CEIB. Igualment, es fan els tràmits pertinents perquè se’n tengui 
coneixement general.

 Article 39. Emissió de dictàmens i d’informes

1. El CEM pot emetre dictàmens i informes preceptius i informes potestatius.

2. Els dictàmens i els informes potestatius s’elaboren d’acord amb els criteris següents:

a. Els elabora com a projectes, la ponència en el marc d’una comissió específica, designada per la Presidència i consultada la
Comissió Permanent. Quan la persona ponent ja ha exposat el projecte en el marc de la comissió específica, se sotmet al parer de la
Comissió Permanent i finalment del Ple, que els pot aprovar, esmenar o rebutjar. La Presidència tramet els projectes de dictamen i els
informes a tots els membres, perquè hi puguin presentar proposicions de modificació de punts concrets i suggeriments, que formulen
almenys dos dies abans que es faci el Ple en què s’han de debatre.

b. Un cop el Ple del CEM els aprova, es trameten a l’organisme procedent, signats per les persones titulars de la Presidència i de la
Secretaria. Així mateix, s’hi indiquen els noms de les persones assistents a la sessió corresponent i també si s’aproven per unanimitat,
per majoria o per empat decidit pel vot de qualitat de la Presidència, i s’acompanyen dels vots particulars, si n’hi ha.

3. Les sol·licituds d’informe al CEM que fa la Conselleria o Direcció General competent en Educació del Govern de les Illes Balears, té
entrada al CEM amb un termini mínim de 60 dies hàbils previs a la data en què són incorporats en l’expedient pel qual  se sol·licita, data que
ha de figurar en la sol·licitud, perquè es pugui sotmetre a estudi. Al moment de presentar la sol·licitud s’acompanya tot l’expedient. 

Una vegada comprovat que l’administració sol·licitant de l’informe  compleix el termini anterior, el CEM revisa que l’expedient estigui
complet. En cas afirmatiu, el CEM disposa d’un termini de 60 dies hàbils per emetre’l. Aquest termini no comença a comptar si l’expedient
és incomplet i així ho comunica a l’administració sol·licitant, perquè el completi. El termini de 60 dies comença a comptar una vegada s’ha
completat, des que s’ha rebut l’expedient. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi emès, es considera el tràmit complert.

Així mateix, si l’administració sol·licitant no aporta l’expedient o l’aporta incomplet i, per aquesta raó, el CEM no disposa dels 60 dies
hàbils, pot rebutjar l’emissió de l’informe i comunicar els fets al Ple i a l’administració que correspongui.

La data en què l’informe és incorporat en l’expedient és la data que el CEM té en consideració com a data màxima d’entrada al registre de
l’administració sol·licitant.

4. L’informe preceptiu s’elabora seguint aquest procediment:

a. La Presidència del CEM envia el projecte legislatiu o normatiu objecte d’informe a tots els membres, perquè enviïn aportacions a
la Secretaria del CEM en el termini de deu dies hàbils. Si és necessari, la Presidència pot allargar el termini.

b. La Presidència, oïda la Comissió Permanent, nomena una persona ponent i convoca la Comissió Específica, si cal, o bé
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directament la Comissió Permanent i, posteriorment, el Ple.

c. Les convocatòries es fan complint els terminis establerts en aquest Reglament.

d. Cada ponent disposa d’un màxim de 25 dies hàbils, des que rep  l’expedient per emetre l’informe i lliurar-lo a la Presidència del
CEM, que l’envia als membres de la Comissió Permanent.

e. Una vegada reunida la Comissió Permanent, pren una decisió d’acord amb els punts  i  de l’article 18 del Reglamente f .

f. El Ple es reuneix segons la convocatòria indicada al punt  i sotmet a debat la votació i, si escau, l’aprovació de l’informe, segonsb
l’article 16 del Reglament.

g. Un cop que els ha aprovat el Ple del CEM, s’envia a l’organisme procedent, signats per les persones que són titulars de la
Presidència i de la Secretaria. Així mateix, s’indica els noms de les persones assistents a la sessió corresponent i també si s’ha
aprovat per unanimitat, per majoria o per empat decidit pel vot de qualitat de la Presidència, i s’acompanya dels vots particulars, si
n’hi ha.

5. Quan en el tràmit d’alguna norma general o acte sobre algun assumpte que és competència del CEM s’omet indegudament l’informe del
CEM, la Presidència ho comunica a qui correspon.

Article 40. Via urgència

1. La Conselleria o les Direccions Generals competents en Educació poden sol·licitar al CEM que emeti un informe amb caràcter d’urgència,
sempre que entre la data de la sol·licitud i la data a la qual s’ha d’incorporar l’expedient hi hagi un mínim de 45 dies hàbils. En la sol·licitud
figura la data en què l’informe queda incorporat en l’expedient i juntament amb aquesta s’adopta aquest íntegrament. En cas de faltar qualque
document, s’entén  que la sol·licitud no s’ha fet. La data en què l’informe és incorporat a l’expedient és la data que el CEM té en consideració
com a data màxima d’entrada al registre de l’administració sol·licitant. En cap cas aquests informes són els de caràcter preceptiu.

2. En aquest cas, l’informe de la comissió corresponent s’emet en un termini màxim de 30 dies hàbils des de la recepció de l’expedient i el
termini d’emissió de l’informe no pot superar un mes.

3. La Presidència del CEM pot decidir que redacti l’informe amb caràcter d’urgència directament  la Comissió Permanent.

4. Una vegada verificada que la sol·licitud i la documentació reuneixen els requisits, la Presidència, a partir dels terminis anteriors, convoca
el Ple amb l’antelació prevista en aquest Reglament.

5. El Ple es reuneix segons la convocatòria indicada en el punt anterior i sotmet a debat la votació i, si escau, l’aprovació de l’informe, segons
l’article 16 del Reglament.

6. Un cop aprovat pel Ple l’informe, s’envia a l’organisme procedent, signat per les persones que són titulars de la Presidència i de la
Secretaria. Així mateix, s’indica els noms de les persones assistents a la sessió corresponent i també si s’ha aprovat per unanimitat, per
majoria o per empat decidit pel vot de qualitat de la Presidència i s’ha d’acompanyar dels vots particulars, si n’hi ha.

Article 41. Discussió en la Comissió Permanent

1. La comissió corresponent elabora i aprova el projecte d’informe que se  sotmet a la deliberació de la Comissió Permanent.

2. La persona ponent exposa davant la Comissió Permanent el contingut de l’informe elaborat i aprovat per la comissió específica.

3. A continuació s’obre un torn d’intervencions i, si escau, de votació, sobre la conveniència d’acceptar el projecte en conjunt o de tornar-lo a
la Comissió Específica per a un estudi nou, excepte si, per raons de compliment de terminis, no és possible tornar-lo.  En aquest darrer cas, la
Comissió Permanent emet el projecte d’informe d’acord amb la voluntat majoritària dels membres o el passa al Ple per aprovar-lo, si és el
cas.

4. A continuació es delibera sobre els diversos apartats de l’informe que susciten observacions.

5. Els torns d’intervenció que corresponen a cada apartat consisteixen, en primer lloc, en l’exposició de la persona ponent; després,
intervenen els membres de la permanent que després de demanar la paraula formulen observacions, propostes o vots particulars i, novament,
torna intervenir la persona ponent.

6. Tots els apartats sobre els quals no hi ha consens entre els membres de la Comissió Permanent se sotmeten a votació.
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7. Si s’acorda algun text consensuat, només se sotmet a votació una vegada presentat per escrit.

8. La redacció final de les modificacions que s’introdueixen per acord de la Comissió Permanent en els projectes d’informes de les
comissions específiques s’aprova explícitament en la mateixa sessió. No obstant això, es pot encomanar a les persones ponents i a les
persones que proposen les modificacions fer la redacció final dels informes.

Article 42. Discussió en el Ple

1. El projecte d’informe de la Comissió Permanent, juntament amb la documentació pertinent, es distribueix als membres del CEM, amb deu
dies hàbils d’antelació a la celebració del Ple, que es redueixen a cinc en cas de tramitació d’urgència. S’hi fan constar les propostes i el
resultat de la votació i s’hi adjunten, si escau, els vots particulars presentats. En cas de Ple extraordinari, el projecte i la documentació
esmentada es remeten amb la mateixa convocatòria.

2. Les persones ponents exposen davant el Ple el contingut de l’informe i el resultat de la votació a la Comissió Permanent i llegeixen els vots
particulars, si n’hi ha, sense perjudici que les autores i autors d’aquests vots puguin exposar-ne personalment les raons.

3. Si s’han formulat proposicions d’informes alternatius, els membres que les han formulades les defensen, després de la intervenció de la
persona ponent.

4. A continuació s’obre un torn d’intervencions a favor i en contra de l’informe en la seva totalitat i, una vegada acabat, se sotmet a votació la
presa en consideració del Ple de l’Informe de la Comissió Permanent, o la devolució.

5. Un cop acabades les intervencions al respecte, es vota el text sobre el qual el Ple del CEM ha de deliberar.

6. Si es presenten més de dues proposicions alternatives, el sistema de votació és el d’eliminació successiva, que inclou aquestes proposicions
i l’informe de la Comissió Permanent.

Article 43. Esmenes i informes alternatius

1. Els membres poden presentar esmenes d’addició, de supressió o de modificació dels aspectes que consten en l’informe de la persona
ponent. Així mateix, es poden presentar informes alternatius als elaborats per la ponència.

2. Les esmenes i els informes alternatius es presenten com a mínim quatre dies hàbils abans del dia del Ple i, en cas de tramitació d’urgència,
es redueixen a dos i es trameten als membres, perquè en prenguin coneixement.

3. Les esmenes i els informes alternatius són respectuosos, motivats i precisos, i s’hi diferencien les raons que els justifiquen i la proposta. Es
remeten per escrit a la Secretaria del CEM, perquè els tramiti.

4. Els informes alternatius i les esmenes que no compleixen els requisits indicats en l’apartat anterior es retornen al membre signant, perquè
els rectifiqui en el termini de 24 hores, respectant els terminis del Ple.

5. En el cas del procediment d’urgència i/o de les modificacions d’extrems concrets, la persona ponent hi pot presentar esmenes
consensuades, que no es voten fins que no se’n disposa de la redacció.

Article 44. Modificació dels informes

1. Si es presenten o formulen proposicions de modificació d’extrems concrets, de les proposicions alternatives o del projecte d’informe, es
passa a continuació a deliberar sobre els aspectes diversos de l’informe.

2. Hi actua com a ponent el membre designat per la Comissió Permanent o el que formula l’informe alternatiu, segons quin sigui el text
objecte de deliberació.

3. Els torns d’intervenció corresponents a cada apartat són: escoltar la persona ponent en primer lloc; a continuació, els membres que han
formulat modificacions i, finalment, de nou la persona ponent.

Article 45. No aprovació

Si un projecte d’informe no s’aprova, es remet a la Comissió Permanent perquè l’estudiï i, si cal, el reelabori.

Article 46. Enviament dels informes

Els informes es remeten a la Conselleria o a la Direcció General competent en Educació del Govern de les Illes Balears o al Consell de
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Mallorca, signats per la Presidència i per la Secretaria del CEM, en el termini de cinc dies hàbils i fent constar el nombre de vots a favor, el
nombre de vots en contra i el d’abstencions, i els vots particulars, si n’hi ha.

Article 47. Omissió d’informes

Quan en algun assumpte dels indicats en l’article 3 d’aquest Reglament s’ometen degudament l’audiència del CEM, la Presidència, per
iniciativa pròpia o de la Comissió Permanent, ho fa saber a qui correspongui i sol·licita paralitzar l’expedient.

Article 48. Formulació de propostes

1. El CEM pot elevar a l’administració educativa, al Consell de Mallorca, al CEIB i a altres òrgans de les administracions públiques
propostes sobre els assumptes de la seva competència o sobre qualsevol altres qüestions relatives a la qualitat de l’ensenyament.

2. Les propostes, subscrites per un o diversos membres, són motivades i precises, i s’hi diferencia clarament la proposta de les raons que la
justifiquen.

3. Les propostes es trameten per escrit a la Secretaria del CEM, que les eleva a la Presidència perquè, després d’examinar-ne el contingut,
decideixi si versen o no sobre les qüestions a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article.

4. La Presidència del CEM, quan aprecia que una proposta no és competència del CEM o que no expressa clarament el contingut, la retorna a
qui l’ha presentada i hi indica les raons que en justifiquen la devolució. Si la proposta està subscrita per diversos membres, la retorna a qui
figura en primer lloc.

5. La Presidència tramet les propostes a tots els membres, perquè hi puguin presentar proposicions de modificació de punts concrets i
suggeriments, que formulen almenys dos dies abans de fer-se el Ple en què es debaten.

6. Un dels membres que ha formulat les propostes les defensa en el Ple i, després del debat, se sotmeten a l’aprovació del Ple.

Article 49. Reforma del Reglament

1. Aquest Reglament es pot reformar o modificar, totalment o parcialment, a proposta de la Presidència o de dos terços dels membres
components de la Comissió Permanent.

2. El Ple aprova el text nou per majoria absoluta dels membres.

3. Un cop el Ple del CEM l’aprova, el nou Reglament s’eleva al Ple del Consell de Mallorca, a l’efecte del control de legalitat, per aprovar-lo
definitivament.

Disposició addicional primera

Constitució del Consell Escolar de Mallorca

1. El CEM es constitueix abans de quatre mesos comptadors a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reglament. Queda constituït vàlidament
en el moment en què s’hi integren, com a mínim, dos terços dels membres components.

2. Les entitats, els organismes i les institucions representats al CEM comuniquen els noms dels seus representants en el termini de quinze dies
comptadors des de la notificació́ del CEM mitjançant la qual se’ls requereix que els designin.

3. La Presidència i la Vicepresidència, tant si formen part de la composició nova del CEM com si no en formen part, des del moment en que
es dissol l’antic Ple passen a exercir com a Presidència i Vicepresidència en funcions, fins que el Ple del Consell de Mallorca nomena els
càrrecs nous i prenen possessió del càrrec en un Ple del CEM. Si no formen part de la composició nova del Ple del CEM, aquests membres
assumeixen totes les competències institucionals a què fa referència aquest Reglament, però en les reunions dels òrgans col·legiats tenen veu
però no vot. La Secretaria segueix exercint el càrrec fins que se’n nomena un de nou, d’acord amb el procediment establert en l’article 14.1
d’aquest Reglament.

4. Correspon a la Presidència en funcions convocar la nova sessió́ de constitució́ del CEM, així com la sessió d’elecció de càrrecs.

5. Els terminis de renovació́ dels membres del Ple del CEM es computen a partir de la nova sessió́ de constitució́ d’aquest òrgan.

Disposició addicional segona

1. La primera renovació del CEM afecta la meitat per excés de cada un dels sectors i, en el cas dels sectors i , es reparteix entre elsa, b c
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sectors públic i privat concertat; en cas d’igualtat, s’afavoreix la permanència del grup menys nombrós.

2. El sorteig determina els membres de cada grup, que es renoven als dos anys de l’entrada en vigor d’aquest Reglament, d’acord amb el que
indica la disposició final d’aquest.

3. La Secretaria del CEM expedeix la certificació del resultat del sorteig i la Presidència el comunica als organismes o a les entitats
corresponents, perquè en facin les propostes de nomenament.

Disposició transitòria primera

Està en vigor el Reglament actual, aprovat pel Consell de Mallorca dia 10 de novembre de 2008 i publicat en el BOIB núm. 165, de
novembre de 2008, fins que el Consell de Mallorca aprova el nou Reglament.

Disposició transitòria segona

La Comissió Permanent revisa d’ofici l’operativitat d’aquest Reglament, una vegada transcorregut un any des de l’entrada en vigor, i pot
proposar-ne les modificacions oportunes al Ple.

Disposició transitòria tercera

Mentre no es constitueix el CEM amb la composició nova que s’estableix en l’article 7 d’aquest Reglament, aquest organisme pot actuar amb
la representació que el constitueix actualment.

Disposició final

Aquest Reglament s’aprova de conformitat amb l’article 4 del Decret 10/2003, i entra en vigor l’endemà d’haver-se’n publicat el text íntegre
en el BOIB.
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	Compareixença del Sr. Miquel Oliver i Trobat, president del Consell Escolar de Mallorca; del Sr. Alberto Taranco i Iriondo, president del Consell Escolar d’Eivissa; i de la Sra. Maria del Mar Lluch i Martínez, vicepresidenta del Consell Escolar de Menorca, per tal d’exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Ponència per a l’estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per Illes per un Pacte Educatiu, especialment en aquelles qüestions més relacionades amb l’àmbit de la seva actuació.



