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INFORME NÚM. 11/2018 sobre el Projecte de decret pel qual es modifica el 

Decret 131/2008, de 28 de novembre, pel qual s’estableix i regula la xarxa 

d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància 

de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l’Institut per a 

l’Educació de la Primera Infància. 

 

1. FETS 

 

Dia 29 de novembre, la Conselleria d’Educació i Universitat va presentar al 

Consell Escolar de les Illes Balears, el projecte de decret pel qual es modifica el 

Decret 131/2008, de 28 de novembre, pel qual s’estableix i regula la xarxa 

d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància 

de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l’ Institut per a 

l’Educació de la Primera Infància i va sol·licitar-ne l’informe preceptiu per 

tràmit extraordinari. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

El dia 29 de novembre de 2018 la secretària 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 14 de desembre de 2018 d’acord amb 

l’article 38.2 del Reglament del CEIB. 

 

A la reunió de la Comissió Permanent del CEIB de dia 10 de desembre de 2018 

es va acordar nomenar ponent la vicepresidenta del CEIB, Sra. Joana Maria 

Mas Cuenca. 

 

Dins el període establert per presentar aportacions, en va presentar l’ STEI, 

COAPA, FECCOO i UOB. 

 

Dia 14 de desembre es remeten les aportacions als membres del Ple. 

 

A la reunió de la Comissió Permanent duta a terme dia 20 de desembre de 

2018, el ponent va exposar el contingut de l’Informe i després del debat 

pertinent, es va aprovar per unanimitat i es va elevar al Ple del CEIB.  

 

Dins el període establert per a presentació d’esmenes no se’n va presentar cap. 

 

 

2. INFORME 

 

El preàmbul conté les bases legals en les quals es fonamenta l’ordre i una 

exposició de motius.  
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Les bases legals i els motius als quals fan referència són: 

El Decret 131/2008, de 28 de novembre, pel qual s’estableix i regula la xarxa 

d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància 

de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l’ Institut per a 

l’Educació de la Primera Infància, articula les condicions en què podran 

establir-se convenis per augmentar progressivament l’oferta de places 

públiques de primer cicle d’educació infantil ajustada a les necessitats de cada 

nucli municipal, així com assolir una assignació equitativa i transparent dels 

ajuts que concedirà la Conselleria d’Educació i Universitat per a la creació de 

places i la consolidació i el sosteniment dels centres educatius de primer cicle i 

dels diferents serveis, activitats i programes adreçats a les famílies amb infants 

menors de tres anys. 

 

 La Proposició no de llei RGE núm. 16956/17, relativa a l’educació de 0 a 3 

anys que es va aprovar en la sessió de 26 de febrer de 2018 per  la Comissió 

d’Assumptes Socials i Drets Humans del Parlament de les Illes Balears. Entre 

altres acords, el Parlament de les Illes Balears va acordar instar el Govern de les 

Illes Balears i els consells insulars perquè, des de l’àmbit de la Conferència de 

Presidents, s’impulsàs la creació d’una comissió tècnica de treball encarregada 

d’elaborar un document marc sobre l’atenció educativa i assistencial dels 

infants de menys de tres anys. 

 

La Llei 39/1999 de conciliació de la vida familiar i laboral de les persones 

treballadores. 

 

3.CONSIDERACIONS AL PREÀMBUL 

 

A la pàgina 3, després del primer paràgraf on diu ... els problemes d’accés a les 

escoles d’infantil, proposam afegir: cal cercar una solució temporal a la 

mancança de centres públics de 0-3 anys i per tant, a part de  l’exposat 

anteriorment, és necessari  el compromís  per part del Govern i de la 

Conselleria d’Educació i Universitat d'augmentar les places públiques de 0-3 a 

les Illes Balears  amb la construcció de nous centres que puguin  acollir la 

població infantil”. 

 

4. CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES A L’ARTICULAT 

 

A l’article únic 

 

Al punt un, a l’apartat f), després de vulnerables socialment, proposam afegir:  
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Especialment a les famílies nombroses, monoparentals, vulnerables i en risc 

d’exclusió social. 

Al punt 2.1 proposam que on diu: ha d’estar composta per un màxim de 20 

membres digui: ha d’estar composta per un màxim de 25 membres. 

 

Al punt 2.1 proposam substituir el contingut del punt i) per el següent 

redactat: 

 i) 5 representants dels docents amb representació sindical als convenis 

laborals que regulen les condicions laborals del personal de 0-3. 

En conseqüència l’apartat i) del projecte de decret passaria a ser l’apartat j). 

 

Al punt 2.1, apartat h, proposam afegir “o que comptin amb representants de 

mares i pares al Consell Escolar del Centre si no existís associació de pares i 

mares d’alumnes” 

 

Proposam redactar el punt 2.4 de la següent manera:  

“4. Dels cinc representants de les famílies i els cinc docents a què fan referència 

els punts h) i i), un ha de correspondre a Eivissa; un, a Formentera; un, a 

Menorca, i dos han de correspondre a Mallorca. Aquests representants han de 

ser elegits per les federacions i/o organitzacions sindicals a les quals pertanyin, 

respectivament.”  

5. CONSIDERACIÓ FINAL  

 

El Consell Escolar de les Illes Balears, reunit en sessió plenària dia 10 de gener 

de 2019, aprovà aquest Informe 11/2018 per 23 vots a favor, 4 en contra i 2 

en blanc. 

 

Palma,11 de gener de 2019 

 

La secretària       El president 

 

 

 

Margalida Salom Torrens     Pere Carrió Villalonga 


