CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS

INFORME NÚM. 05/2017 SOBRE PROJECTE D’ORDRE DE MODIFICACIÓ DE
L’ORDRE DEL CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS, DE 29
DE NOVEMBRE DE 2012, PER LA QUAL ES REGULA LA PROVA LLIURE PER
OBTENIR EL TÍTOL DE BATXILLER DIRIGIDA A LES PERSONES MAJORS DE
VINT ANYS A L’ÀMBIT TERRITORIAL DE LES ILLES BALEARS.

1. FETS
La Conselleria d’Educació i Universitat va presentar al Consell Escolar de les Illes
Balears, el projecte d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia XX de XX
de 2017 per la qual es vol modificar l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i
Universitats, de 29 de novembre de 2012, per la qual es regula la prova lliure per
obtenir el títol de Batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a l’àmbit
territorial de les Illes Balears, i va sol·licitar-ne l’informe preceptiu per tràmit
ordinari en data 15/10/2015.
El 19 d’octubre de 2017, la secretaria del CEIB va remetre el projecte d’ordre als
consellers i a les conselleres per al seu coneixement i estudi, en sol·licitud
d’aportacions fins al dia 03/11/2017 d’acord amb l’article 38.2 del Reglament del
CEIB.
En la reunió de la Comissió Permanent del CEIB de data 31/10/2017 es va
acordar que la comissió específica que ha d’estudiar el projecte de decret fos la
d’Ordenació i Innovació del Sistema Educatiu. També es va acordar nomenar
ponent al conseller Sr. Pere Carrió Villalonga.
Dins el període establert no es varen presentar aportacions al projecte d’Ordre i
per això no es va reunir la Comissió Específica d’Ordenació i Innovació del
Sistema Educatiu.
A la Comissió Permanent celebrada el dia 14 de novembre de 2017, el ponent va
exposar el contingut de l’Informe. Després del debat pertinent, el ponent va
prendre nota de les modificacions a l’esborrany a fi de poder elevar-lo al Ple del
Consell. Es va aprovar el projecte d’Informe amb una abstenció.
Dins el període establert per presentar esmenes a l’Informe no se’n va presentar
cap.

1

CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS

2. INFORME
Projecte d’ordre de modificació de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i
Universitats, de 29 de novembre de 2012, per la qual es regula la prova lliure per
obtenir el títol de Batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a l’àmbit
territorial de les Illes Balears consta d’un preàmbul, un article únic, una disposició
transitòria única i una disposició final.
El preàmbul conté les bases legals en les quals es fonamenta l’ordre i una
exposició de motius.
Les bases legals i els motius als quals fan referència són:
-

Tant la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la
qualitat educativa com el Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual
s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears fan necessària una
modificació de l’Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de
29 de novembre de 2012, per la qual es regula la prova lliure per obtenir el
títol de Batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a l'àmbit
territorial de les Illes Balears. Per això, bàsicament, es modifica l’articulat
referent a l’estructura de la prova segons les distintes modalitats del
batxillerat.

-

La Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (LOE), disposa a
l’article 69.4 que les administracions educatives, en l’àmbit de les seves
competències, organitzaran periòdicament proves per obtenir directament
el títol de Batxiller per a majors de vint anys.

-

Tant el Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s’estableix el
currículum bàsic de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat com
el Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum del
batxillerat a les Illes Balears, disposen que correspon a les administracions
educatives organitzar de forma periòdica proves perquè les persones
majors de vint anys puguin obtenir directament el títol de Batxiller, sempre
que demostrin haver assolit els objectius del batxillerat. Aquestes proves
s’han d’organitzar de manera diferenciada segons les modalitats del
batxillerat.

-

Aquest projecte d’ordre dona compliment als principis de necessitat i
eficàcia de l’article 129 de la Llei 39/2015, atès que el seu objectiu és
adaptar la prova lliure per obtenir el títol del Batxiller adreçada a les
persones majors de 20 anys a l’estructura acadèmica actual del Batxillerat.
Així mateix, aquest Projecte d’ordre conté la regulació imprescindible per
atendre a aquesta necessitat i la iniciativa s’exerceix de manera coherent
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amb la resta de l’ordenament jurídic nacional, i de la Unió Europea,
d’acord amb els principis de proporcionalitat i seguretat jurídica.
-

A tot això afegir que per donar compliment al principi de transparència i
eficiència i d’acord amb allò que s’estableix l’article 133.1 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, s’ha realitzat la consulta prèvia a l’elaboració
del projecte per tal de conèixer l’opinió dels interessats i de les
organitzacions més representatives afectades per la futura norma.

-

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears aprovat per la Llei orgànica
1/2007, de 28 de febrer, estableix en l’article 36.2 que correspon a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desplegament
legislatiu i d’execució de l’ensenyament en tota la seva extensió, nivells i
graus, modalitats i especialitats.

El contingut de l’ordre ve distribuït del mode següent:
Preàmbul.
Article únic: Modificacions que es proposen.
Disposició transitòria: Alumnat del sistema educatiu anterior.
Disposició final: Entrada en vigor.
3. CONSIDERACIÓ GENERAL
El CEIB reitera el seu rebuig al desplegament de la LOMQE.
7. CONSIDERACIÓ FINAL
El Consell Escolar de les Illes Balears, reunit en sessió plenària dia 1 de desembre
de 2017 aprovà aquest Informe 05/2017 per assentiment de tots els consellers i
conselleres presents en el moment de la votació, la qual cosa faig constar als
efectes del que estableix l’article 6 de la Llei de consell escolars de les Illes Balears.
Palma, 1 de desembre de 2017
La secretària

El president

Margalida Salom Torrens

Pere Carrió Villalonga
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