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Reforma del Reglament del Consell Escolar de les Illes Balears. 

 
El Consell Escolar de les Illes Balears i el seu Reglament de funcionament 
 
La primera Llei de Consells Escolars de les Illes Balears va ser la llei 9/1998 de 14 de desembre, 
modificada posteriorment per la Llei 11/2000 de 13 de desembre; així es va produir un text refós pel 
Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, que constitueix la norma bàsica, per la qual es regeix 
aquest òrgan superior de participació i consulta. 
 
L’any 2003, concretament el 18 de Febrer es va publicar en el BOIB el Decret 10/2003, de 14 de 
Febrer, de regulació de consells escolars insulars i de consells escolars municipals de les Illes 
Balears, que es contemplaven ja en els Capítols II i III de l’esmentat text refós de la Llei de Consells 
Escolars. 
 
Quan a partir del 23 de març de 2001 es va constituir per primera vegada el Consell Escolar de les 
Illes Balears, baix la presidència del  Il·lm. Sr. Bernat Sureda García es va procedir a elaborar un 
Reglament de funcionament, que preveïa l’article 13 de la Llei, que va quedar aprovat en Ple del CEIB 
el 20 de juny de 2001 i publicat en el BOIB de 19 de setembre de 2001. 
 
El Reglament en qüestió ha servit molt eficaçment per regular el funcionament del CEIB, com a òrgan 
complex donada la seva composició de variada representativitat dins els sectors que es relacionen 
amb el món educatiu. 
 
Aquest Reglament en el seu Títol IX preveia modificacions totals o parcials en el futur, així com 
indicava una revisió, sobre l’operativitat del mateix, una vegada transcorregut un any de la seva 
entrada en vigor. 
 
En conseqüència l’actual President del Consell Escolar Ilm.Sr. Joan Francesc Romero Valenzuela 
d’acord amb la Comissió Permanent, on també diferents components consideraven convenient 
procedir a la revisió del Reglament va promoure iniciar un procés que ha tingut la següent dinàmica: 
 
Així el 17 de novembre de 2004 s’envià a tots els consellers del CEIB una còpia del Reglament 
vigent, diferenciant tots els punts intocables – per ser textuals de la Llei de Consells Escolars-, 
indicant-se un termini d’aportacions fins a 10 de gener de 2005. 
 
El 2 de desembre de 2004, la Comissió Permanent acordà procedir a la revisió i reforma del 
Reglament en els aspectes que, poguessin donar-li una major operativitat, a la vista de l’experiència 
viscuda en el temps que ja es duia d’ aplicació. 
 
El 10 de gener de 2005 s’havien rebut aportacions de COAPA-Balears i STEI-i. 
 
Dos dies després de rebudes aquestes aportacions, la Comissió Permanent assignà l’estudi de la 
proposta a la Comissió d’Ordenació i Innovació. 
El 18 de febrer de 2005, reunida la Comissió d’Ordenació i Innovació va considerar convenient que 
fes un estudi, article per article, una subcomissió de ponents, integrada pels Srs. Caldentey Ramos 
(STEI-i), Esteva Jofre (COAPA-Balears) i Martorell Trobat (Vicepresident) que la presidiria; assistits 
pel secretari del CEIB Sr. Salom Sancho. 
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Aquesta Comissió va mantenir llargues reunions de feina els dies 4,8 i 18 de març, 15 i 22 d’abril i 27 
de maig tancant un estudi que va presentar a la Comissió d’Ordenació i Innovació l’1 de juliol de 
2005. 
 
Estudiats els suggeriments per la Comissió d’Ordenació i Innovació, el document consensuat es va 
aprovar en reunió de 8 de setembre de 2005, per elevarlo a la Comissió Permanent, que era l’òrgan 
que reglamentàriament li havia encarregat la tasca. 
 
El 30 de setembre de 2005, la Comissió Permanent va rebre el document i va decidir donar un termini 
de 15 dies a tots els consellers del CEIB perquè es pronunciassin sobre si  donaven suport o no a la 
reforma que es plantejava. 
 
El 15 d’octubre de 2005, acabat el termini previst, 19 consellers/eres s’havian pronunciat per escrit de 
forma favorable a la modificació, en la qual cosa se superava àmpliament l’exigència prevista en el 
Reglament vigent de què les propostes de modificació tenien que ser avalades per un mínim d’un terç 
dels components del CEIB; així que el 19 d’octubre de 2005 la Comissió Permanent aprovava la 
modificació, remetent el document a tots els membres del CEIB, per si en el termini reglamentari previ 
al Ple volien fer esmenes puntuals o alternatives; dret que exercitaren: COAPA-Balears i les 
Cooperatives de l’Ensenyament. 
 
Finalment el 2 de desembre de 2005, reunit el Ple del Consell Escolar a Eivissa, es someteren a 
votació les esmenes presentades per les entitats esmentades en el paràgraf anterior, aceptant-se la 
presentada per les Cooperatives de l’Ensenyament, que va quedar incorporada al texte consensuat i 
presentat per la Permanent, aprovant-se el nou Reglament per 27 vots a favor, 0 en contra i 7 en 
blanc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


