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Informe 2/2013 sobre l’avantprojecte d’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i 
Universitats, de dia xx de xxxxx de 2013, per la qual es regula el procediment per a la 
provisió accidental dels llocs de treball d’inspectors d’Educació en comissió de 
serveis.    
 
1-FETS. 
 
 La Conselleria d’educació, Cultura i Universitats, va presentar el passat dia 20 de 
febrer de 2013 al Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB), l’avantprojecte d’Ordre 
del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de dia xx de xxxxx de 2013, per la 
qual es regula el procediment per a la provisió accidental dels llocs de treball 
d’inspectors d’Educació en comissió de serveis. 
 
El dia 20 de febrer de 2013, la secretaria del CEIP va remetre el projecte de decret als 
Consellers pel seu coneixement i estudi, i s’obrí un termini per a la presentació 
d’aportacions que s’acabà dia 4 de març de 2013, d’acord amb l’article 38 del 
Reglament del CEIB.  
 
En la reunió de la Comissió Permanent del CEIB de dia 27 de febrer de 2013, es va 
acordar que seria la Comissió Específica d’Ordenació i Innovació del Sistema 
Educatiu qui havia d’estudiar i assessorar al ponent per a la redacció de la proposta 
d’informe d’aquest projecte de decret . També es va acordar nomenar ponent al Sr. 
Jordi Llabrés i Palmer com al ponent encarregat de la seva elaboració. 
Dins el termini establert van presentar aportacions al projecte d’ordre el següents 
consellers o entitats representades: el Sr. Alejandro Benito, en representació de FETE-
UGT, el Sr. Enric Pozo, en representació de les Cooperatives de Treball, el Sr. Antoni 
Martorell, en representació de ANPE, el Sr. Martí March, en representació de la UIB, 
el Sr. Ismael Alonso, en representació d’USO i els Srs. Gabriel Caldentey, Maria A. 
Font i Paulí Aguió, en representació de l’STEI-i 
 
El dia 8 de març de 2013 es reuní la Comissió Específica d’Ordenació i innovació del 
Sistema Educatiu per assessorar al ponent en l’elaboració de la proposta d’informe. 
 
El dia 12 de març de 2013 va tenir lloc la reunió de la Comissió Permanent, en la 
qual es van debatre les propostes; es va aprovar el projecte d’informe per elevar-lo al 
ple del CEIB, per 4 vots a favor, 1 en contra i zero abstencions. 
 
2- ANTECEDENTS ESTABLERTS EN EL DECRET. 
 
La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, a l’article 2 convoca els poders 
públics a afavorir la qualitat de l’ensenyament, en base a l’impuls de factors 
fonamentals, entre els quals, específicament, remarca la inspecció educativa com a 



 

CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS 

 

 

C/ Cecili Metel, 11. Escala B, 1r. D.07003 Palma (Illes Balears). Tel.: 971 715456 Fax: 971 715761 

 

factor de qualitat. D’altra banda, la mateixa llei, en el títol VII recull, entre d’altres 
aspectes, les funcions, les atribucions i l’organització de la inspecció educativa. 
 
En virtut del Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre, sobre traspàs de funcions i 
serveis de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria 
d’ensenyament no universitari, es va transferir la inspecció d’educació a la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, que va assumir des d’aquell moment els actes 
administratius referents a l’elaboració, l’aprovació de les previsions de necessitats de 
personal, com també la convocatòria per a la provisió de llocs de treball vacants. 
 
L’article 36 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut 
d’autonomia de les Illes Balears, en relació amb els articles 27 i 149.1.30 de la 
Constitució Espanyola, atribueix a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la 
competència exclusiva en matèria d’educació. 
 
El Decret 12/2011, de 18 de juny, del president 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 és el que atorga la 
competència en matèria d’inspecció educativa i avaluació del sistema educatiu, i 
d’ordenació i gestió del personal docent i del personal d’administració i serveis en 
centres educatius, al conseller d’Educació, Cultura i Universitats, a través de la 
Direcció General de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives i de la 
Direcció General de Recursos Humans, respectivament. 
 
El Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés, 
accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la 
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i es regula el règim transitori d’ingrés 
a què es refereix la disposició transitòria dissetena d’aquesta Llei, regula l’accés al cos 
d’inspectors d’educació. A l’article 41 d’aquest Reial decret s’estableixen els requisits 
per accedir al cos d’inspectors, els qual seran exigibles, també a aquells que vulguin 
ocupar accidentalment les vacants de la plantilla d’inspectors d’educació en 
comissió de serveis. 
 
El Decret 36/2001 de 9 de març, pel qual es regula la inspecció educativa en l’àmbit 
de l’ensenyament no universitari, és la norma que determina l’organització i el 
funcionament de la inspecció educativa a les Illes Balears. A l’article 19, estableix que 
els funcionaris docents no universitaris que compleixin determinats requisits poden 
ocupar accidentalment les vacants de la plantilla d’inspectors o inspectores 
d’educació en comissió de serveis. Per ocupar aquestes vacants serà preceptiva la 
convocatòria pública d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i capacitat. 
Des de l’assumpció de les competències en educació per part del Govern de les Illes 
Balears, l’Administració educativa ha utilitzat sempre la convocatòria pública de 
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concurs de mèrits per al proveïment accidental de llocs de treball de la Inspecció 
Educativa; en concret, s’han realitzat cinc convocatòries per aquest procediment 
habitual i consolidat. 
 
En totes les convocatòries realitzades s’han ofert les places per al seu proveïment de 
manera diferenciada per illes. Els aspirants seleccionats han estat adscrits per ordre 
de prioritat en funció de la puntuació obtinguda i de la opció manifestada per a una 
o diverses illes, d’acord amb l’oferta de places diferenciada. El proveïment de les 
places es duia a terme mitjançant comissió de serveis per a un curs escolar, 
prorrogable anualment al lloc de treball específic, si persistien les circumstàncies i les 
necessitats que motivaren el seu nomenament. Així mateix, habitualment les 
resolucions d’adjudicació de les places obtingudes preveien, en cas necessari, la 
proposta, sense més tràmits, d’aquells que, havent-se presentat a la convocatòria del 
concurs, no haguessin obtingut plaça, seguint l’ordre de prelació establert a la 
resolució definitiva dels mèrits obtinguts. 
 
No obstant això, la disposició transitòria única de l’Ordre del conseller d’Educació i 
Cultura de 2 de maig de 2011, per la qual es regula el procediment per a la provisió 
temporal en comissió de serveis de llocs de treball d’inspecció educativa per 
funcionaris docents no universitaris (BOIB 26/05/2011 núm. 77), va propiciar la 
cobertura de vacants d’acord amb un nou procediment previst a l’article 6 de 
l’esmentada ordre.   
 
 
3- CONTINGUT DEL PROJECTE DE DECRET. 
 
El projecte de decret consta de quatre articles, una disposició derogatòria única, 
dues disposicions finals i un annex. 
 
4- CONSIDERACIONS I RECOMENACIONS GENERALS. 
 
Com a consideració general, el Consell Escolar pensa que aquesta ordre hauria 
d’incloure l’avaluació de la tasca dels inspectors accidentals així com els criteris 
utilitzats a tal efecte, així com també es considera necessari que l’avantprojecte 
d’ordre passi per a la Mesa Sectorial d’Educació. 
 
5-  CONSIDERACIONS  I  PROPOSTES  SOBRE  EL  CONTINGUT  DEL  PROJECTE 
DE DECRET. 
 

1. Article 3. Ocupació de les places; des del CEIB, consideram que la persona 
que obté una plaça a una seu, s’hauria de poder adscriure a una altra seu 
sense necessitat de tornar presentar-se a una convocatòria de concurs de 
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mèrits, per raons d’eficiència, a no ser que aportàs nou mèrits o es canviassin 
les bases. 

 
2. Annex I. Base 3. Places que s’han de cobrir especificades per illes o unitat 

territorial; des del CEIB, es demanam que s’especifiqui bé que s’entén per 
unitat territorial i quines unitats territorials es contemplen. 
 
 

3. Annex I. Base 4. Comissió de selecció, punt segon; El Consell Escolar 
considera que la composició de la comissió de selecció se reguli segons el RD 
276/2007 de 23 de febrer i Decret 36/2001 de 9 de març. A més els inspectors 
que puguin ser designats, d’altres comunitats, hauran de tenir el títol de 
català adient. 
 

4. Annex I. Base 4. Comissió de selecció, punt tercer; El CEIB considera que  el 
funcionari de carrera designat per la conselleria, hauria de tenir un nivell de 
coneixements de llengua catalana, iguals o superiors als que són requisits per 
a les places d’inspector. 
 

5. Annex I. Base 4. Comissió de selecció; el CEIB considera que els representatsn 
del sindicats, a totes les meses sectorials – pública i privada-concertada- han 
de poder asistir com a observador a totes les fases del concurs convocades per 
la comissió de selecció. (Segons s’estableix al R.D. 1364/2010 de 29 
d’octubre, a la Disposición adicional primera. Participación de las 
organizacions sindicales.) 
 

6. Annex I. Base 5. Procediment de selecció; el Consell Escolar, considera que 
fent referència al RD 276/2007 de 23 de febrer “reglamento de ingreso”, la 
fase de concurs caldría ternir el doble de puntuació que la fase d’entrevista i 
projecte. 
 

 
 
6- CONSIDERACIÓ FINAL. 
 
El Consell Escolar de les Illes Balears, reunit en sessió plenària de dia 26 de març de 
2013, aprova aquest informe 2/2012 per 14 vots a favor, 0 vots en contra i 9 
abstencions, dels consellers presents en el moment de la votació, la qual cosa faig 
constar als efectes del que estableix l’article 6 de la Llei de conselles escolars de les 
Illes Balears. 
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Palma, 26 de març de 2013 
 
La Secretària        El President 
 
 
 
 
 
 
María del Carmen Marino López     Jordi Llabrés i Palmer 
 


