CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS

Informe 07/2022 a Esborrany de Decret / 2022, de
, de modificació del Decret
3/2012, de 27 de gener, pel qual es regulen les indemnitzacions que perceben els
membres del Consell Escolar de les Illes Balears.
1. FETS
La Conselleria d’Educació i Formació Professional va presentar al Consell Escolar de
les Illes Balears, l’Esborrany de Decret / 2022, de
, de modificació del Decret
3/2012, de 27 de gener, pel qual es regulen les indemnitzacions que perceben els
membres del Consell Escolar de les Illes Balears en compliment de l’article 6 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, i va sol·licitar-ne l’informe preceptiu per tràmit
ordinari que va arribar en data 04 de maig de 2022.
En data 09 de maig el secretari del CEIB va remetre l’esborrany de decret als consellers
i a les conselleres per al seu coneixement i estudi, en sol·licitud d’aportacions fins al dia
23 de maig de 2022, d’acord amb l’article 38.2 del Reglament del CEIB.
Dins el període establert per presentar aportacions, es varen fer 8 aportacions de les
següents persones/organitzacions:
-

Josefa Costa Tur (COAPA) (grup b)
Mateu Tomàs Humbert (Fed ass inspectors) (grup r)

El dia 02 de juny es va convocar per via d’urgència a la comissió permanent el dia
09/06/2022.
A la reunió de la Comissió Permanent duta a terme el dia 09 de juny de 2022, es va
acordar nomenar ponent a la presidenta Sra. Josefa Costa, es varen estudiar les
aportacions i després del debat pertinent, es va aprovar per majoria (8 a favor, 0 en
contra, 1 en blanc)
El dia 13 de juny el secretari del CEIB va remetre el projecte d’informe 07/2022 als
consellers i a les conselleres per al seu coneixement i estudi, en sol·licitud d’esmenes
fins al dia 29 de juny de 2022, d’acord amb l’article 42.1 del Reglament d’organització i
funcionament del CEIB.
Dins el període establert per presentar aportacions, es varen fer 3 esmenes de les
següents persones/organitzacions:
- Sebastià Mandilego Alemany (CDL) (grup N)
- Mateu Tomàs Humbert (Fed ass inspectors) (grup r)
El Consell Escolar de les Illes Balears, reunit en sessió plenària el dia 14 de juliol, va
aprovar aquest informe 07/2022 per majoria absoluta (19 a favor, 0 en contra, 4 en blanc)
.
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2. INFORME
Les bases legals a les quals fan referència són:
Llei 1/2022, de 8 de març, d’educació de les Illes Balears regula al seu article 78 el
Consell Escolar de les Illes Balears i estableix que és l'organisme superior de
participació i de consulta dels diversos sectors de la comunitat educativa en totes les
qüestions que afecten la política educativa de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. També determina que la composició, les funcions i l'organització del CEIB s'han
d'establir per llei.
El Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre va aprovar la Llei de Consells Escolars
de les Illes Balears i va establir que el Consell Escolar de les Illes Balears (d’ara en
endavant CEIB), és l’organisme superior de consulta i de participació dels sectors
afectats en la programació general de l’ensenyament no universitari de les Illes Balears.
L’article 13.5 d’aquest Decret legislatiu estableix que els membres del Consell Escolar
de les Illes Balears tenen dret, si escau, a percebre indemnitzacions per despeses de
desplaçament, estada i assistència a les sessions que es duguin a terme, d’acord amb
les disposicions que reglamentàriament es determinin.
Aquestes indemnitzacions es troben regulades actualment mitjançant el Decret 3/2012,
de 27 de gener, pel qual es regulen les indemnitzacions que perceben els membres del
Consell Escolar de les Illes Balears; que va disminuir les quanties establertes en
l’anterior Decret 44/2005, de 29 d’abril . La minoració de les quanties a percebre pels
membres del Consell Escolar es va justificar en els greus desequilibris pressupostaris
de la Tresoreria de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears .
Les lleis 7/2016, de 17 de maig i 15/2019, de 29 de març, varen modificar el text refós
de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat per decret legislatiu
112/2001, de 7 de setembre amb la finalitat de recuperar la composició de l’organisme
anterior a la presa de mesures per a la reducció del dèficit públic de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i per incorporar entitats que no hi eren presents, amb la
finalitat de convertir-lo en un òrgan més participatiu. A més a més, li varen atribuir nous
objectius per donar-li un caràcter dinàmic i apropar-lo a la realitat educativa de les
Illes Balears.
Tot l’anterior, fa necessari modificar les quanties establertes en el Decret 3/2012, de 27
de gener i regular altres aspectes de les indemnitzacions que no són contemplades en
l’esmentat Decret,
que permeti el rescabalament de totes les despeses de
desplaçament que origina l’exercici i el compliment de les seves funcions.
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DECRET
Aquest decret consta d’un preàmbul, tres articles, una disposició derogatòria i una
disposició final única.
•
•
•
•
•

Article primer
Article segon
Article tercer
Disposició derogatòria
Disposició final única
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3. CONSIDERACIONS ESPECÍFIQUES A DECRET
/ 2022, DE
, DE
MODIFICACIÓ DEL DECRET 3/2012, DE 27 DE GENER, PEL QUAL ES REGULEN
LES INDEMNITZACIONS QUE PERCEBEN ELS MEMBRES DEL CONSELL
ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS
Article primer
Es proposa la supressió al darrer paràgraf de l’article primer amb el següent
redactat:
“L’import de la indemnització que han de percebre la presidència o
vicepresidència (quan exerceixi les funcions de presidència) per assistir a les
sessions de treball específiques amb l’equip tècnic del CEIB per raó del seu
càrrec, sempre que això impliqui un desplaçament fora de l’illa de residència,
és de 120 euros.”
Breu motivació
Si la persona a càrrec de la presidència no és personal funcionari/docent de la
conselleria, se l'ha d'indemnitzar per dur a terme aquestes reunions tant si s'ha de
desplaçar fora de l'illa de residència com si no.

Article segon
Es proposa l’addició a l’apartat h del segon paràgraf on diu:
“h) En el cas de la presidència o vicepresidència (quan exerceixi les funcions de
presidència) són indemnitzables com a despeses de viatge les derivades del
desplaçament amb taxi per assistir a les sessions de treball específiques o actes
de representació que impliquin desplaçar-se fora de l’illa de residència com
també el desplaçament a la inversa amb motiu de la fi de les sessions.”

Article tercer
Es proposa l’addició al segon paràgraf de l’article tercer on diu:
“La indemnització per elaborar una ponència encarregada per acord de la
Comissió Permanent s’estableix amb caràcter general amb un màxim de 120
euros i excepcionalment pels informes que tenguin, entre les aportacions i
esmenes, un nombre superior a 100 esmenes, la indemnització serà de 200
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euros. Aquesta indemnització es percebrà una vegada presentada la ponència
davant el Ple del Consell Escolar.”
Breu motivació
S'ha de tenir en compte el temps que el ponent hi ha de dedicar per tal d'establir
una indemnització adient i òbviament com més esmenes hi hagi més feina
comportarà.
4. CONSIDERACIÓ FINAL.
El Consell Escolar de les Illes Balears, reunit en sessió plenària el dia 14 de juliol de
2022, , va aprovar aquest informe 07/2022 per majoria absoluta (19 a favor, 0 en contra,
4 en blanc) la qual cosa faig constar als efectes del que estableix l’article 6 de la Llei de
consells escolars de les Illes Balears.
Palma, a 18 de juliol de 2022
El secretari

La presidenta

Miguel Ángel Peñalver García

Josefa Costa Tur
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