VOT PARTICULAR A L’INFORME 01/2022 sobre l’esborrany de Decret pel qual es
regula el Centre de Formació, Innovació i Recerca per a l’exercici de la Direcció
Escolar de les Illes Balears (CFIRDE-Ib)
* En relació a: Article 4 Funcions del Centre de Formació, Innovació i Recerca per a l’exercici de la
Direcció Escolar de les Illes Balears
(…) 16. Coŀlaborar en les avaluacions de la funció directiva i fer propostes de millora a partir de les
evidències recollides.
* PROPOSTA:
Eliminació del punt 16 de l’article 4.
* MOTIVACIÓ:
La funció d’avaluar la direcció del centres escolars públics i fer propostes de millora a partir de
les evidències recollides a l’avaluació és una funció atribuïda expressament als inspectores i
inspectors d’educació per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, modificada per la
Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3
de maig, d’Educació (LOMLOE) i per la normativa autonòmica que desplega la Inspecció
Educativa a la CAIB.
+ A la LOMLOE, en el seu article 151 s’estableix que, entre les funcions de la Inspecció educativa,
es troben els següents:
b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.
+ En el Decret 36/2001, de 9 de març, pel qual es regula la Inspecció Educativa en l’àmbit de
l’ensenyament no universitari s’estableix:
- A l’article 3:
Són funcions de la Inspecció Educativa, en el marc de l’ordenació general del sistema educatiu, les
següents:
e) Participar en l’avaluació del sistema educatiu, especialment en la que correspon als centres,
serveis i programes, i en l’avaluació de la funció directiva i la funció docent
- A l’article 5.1:
Les funcions de la Inspecció Educativa estan reservades a funcionaris del cos d’inspectors
d’educació i del cos d’inspectors al servei de l’Administració educativa(...)
- A l’article 6:
A l’efecte del que disposa l’article anterior, els inspectors d’educació tenen les atribucions següents:
f) Avaluar, en l’àmbit de funcions de la Inspecció Educativa, la qualitat del sistema educatiu.

+ A l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 24 de març de 2011, per la qual es regula
l’organització i el funcionament de la Inspecció Educativa estableix de manera explícita com a
funcions de la Inspecció educativa a l’article 4:
Article 4. Funcions
1. Les funcions de la Inspecció Educativa són les següents:
(...)
b) Supervisar la pràctica docent i la funció directiva, i coŀlaborar en la seva millora contínua.
(...)
d) Participar en l’avaluació del sistema educatiu i dels elements que l’integren, especialment en la
que correspon als centres, serveis i programes, i en l’avaluació de la funció directiva i la funció
docent
També es considera que s’està davant d’una situació de concurrència de funcions atribuïdes a
dos òrgans diferents, amb les previsibles dificultats que aquest fet pot suposar, i vulnerant els
principis generals de funcionament de l’Administració Pública.
+ A la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic en el seu article 3 s’estableix
que:
1. Les administracions públiques serveixen amb objectivitat els interessos generals i actuen
d’acord amb els principis d’eﬁcàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació,
amb submissió plena a la Constitució, a la llei i al dret.
Han de respectar en la seva actuació i relacions els principis següents:
[...]
d) Racionalització i agilitat dels procediments administratius i de les activitats materials de gestió.
e) Bona fe, conﬁança legítima i lleialtat institucional.
[...]
i) Economia, suﬁciència i adequació estricta dels mitjans als ﬁns institucionals.
j) Eﬁciència en l’assignació i la utilització dels recursos públics.

Palma, 6 d’abril de 2022

El conseller representant de les associacions o federacions d'inspectors d'educació.
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