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Secció I. Disposicions generals
PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS

5630 Llei 7/2016, de 17 de maig, de modificació del text refós de la Llei de consells escolars de les Illes
Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre

LA PRESIDENTA DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article
48.2 de l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent:

LLEI
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La disposició final segona del Decret Llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció
del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques, va modificar l’apartat 1
de l’article 9 del text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre.

Mitjançant aquesta modificació, es va reduir el nombre de persones que integren el Consell Escolar de les Illes Balears. Amb aquesta mesura
i amb altres, es pretenia reduir la despesa pública, atesa la situació d’emergència econòmica en la qual ens trobàvem en el moment en què es
va aprovar el Decret Llei 5/2012, tal com s’indica en l’exposició de motius d’aquesta norma.

Atès que les persones que integren el Consell Escolar de les Illes Balears només tenen dret a una indemnització per assistència a reunions i no
tenen cap retribució fixa, la despesa que suposa la seva tasca no és significativa, i més si tenim en compte que la situació econòmica actual no
és la de recessió econòmica que hi havia en el moment en què se’n va modificar la composició.

En canvi, sí que esdevé necessari garantir, en tot cas, la participació adequada dels sectors afectats en la programació de l’ensenyament, tal
com es disposa en els articles 9.2 i 27 de la Constitució Espanyola, l’article 15 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i l’article 34 de la
Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació.

Per això, es considera adequat que el Consell Escolar de les Illes Balears torni a tenir la mateixa composició que tenia en la Llei 9/1998, de
14 de desembre, de consells escolars de les Illes Balears, modificada per la Llei 11/2000, composició que és la mateixa que la de l’apartat 1
de l’article 9 del text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, abans
de la modificació operada mitjançant la disposició final segona del Decret Llei 5/2012. No obstant això, s’han d’incloure uns canvis en les
persones que representen els consells insulars, que abans eren tres i ara han de ser quatre, ja que s’hi afegeix el Consell Insular de
Formentera. D’altra banda, s’elimina la persona que representa l’Ajuntament de Formentera, per la qual cosa no s’incrementa el nombre de
representants que preveia la Llei 9/1998.

Resulta, doncs, necessari modificar l’apartat 1 de l’article 9 de l’esmentat text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat
pel Decret legislatiu 112/2001 i modificat, com ja s’ha dit, pel Decret Llei 5/2012, a fi d’aprofundir en l’objectiu desitjat, que no és altre que
fer efectiu el dret constitucional de la ciutadania a participar en la vida política, econòmica i cultural a través dels mecanismes que propicia
l’ordenament jurídic vigent.

 

Article únic

Es modifica l’apartat 1 de l’article 9 del text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001,
de 7 de setembre, que queda redactat de la manera següent:

“1. El Consell Escolar de les Illes Balears és integrat per les persones següents:

a) Deu persones en representació dels professors dels nivells educatius de l’ensenyament no universitari de les Illes Balears,
proposades per les associacions i organitzacions sindicals d’ensenyants en proporció a la seva representativitat i entre els sectors
públic i privat de l’ensenyament. Set d’aquestes persones han de correspondre a l’ensenyament públic i tres, a l’ensenyament
concertat.
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b) Set pares o mares d’alumnes, proposats per les confederacions o federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes en
proporció a la seva representativitat. Quatre han de pertànyer a centres públics i tres, a centres concertats.

c) Tres alumnes de l’ensenyament no universitari, proposats per les confederacions o federacions d’associacions d’alumnes d’acord
amb els seus nivells i especialitats i en proporció a la seva representativitat. Dos han de ser alumnes de centres públics i un, d’un
centre concertat.

d) Dues persones en representació del personal d’administració i serveis dels centres educatius, proposades per les centrals i
associacions sindicals en proporció a la seva representativitat.

e) Dues persones en representació dels titulars de centres privats, proposades per les organitzacions corresponents en proporció a la
seva representativitat.

f) Dues persones proposades per les diferents centrals i organitzacions sindicals.

g) Dues persones proposades per les diferents organitzacions patronals.

h) Tres persones en representació de la conselleria competent en matèria d’educació, designades pel conseller.

i) Els presidents dels consells escolars insulars.

j) Quatre persones en representació de l’Administració local, tres de les quals proposades per les entitats representatives dels
interessos dels ens locals -una pels de Mallorca, una altra pels de Menorca i una altra pels d’Eivissa- i una en representació de
l’Ajuntament de Palma.

k) Quatre persones en representació dels consells insulars, proposades pels presidents de les institucions respectives.

l) Una persona en representació de la Universitat de les Illes Balears, proposada pel rector d’aquesta institució.

m) Quatre personalitats de prestigi reconegut en el camp de l’educació, designades pel conseller competent en matèria d’educació,
alguna de les quals ha de pertànyer a un moviment de renovació pedagògica o a una institució reconeguda en l’àmbit educatiu.

n) Una persona en representació del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de les Illes Balears.

o) Una persona en representació del sector de cooperatives de l’ensenyament de treball associat de les Illes Balears.”

 

Disposició addicional primera
Gènere

Les formes masculines usades com a genèric que apareixen en la norma s’han d’entendre referides també al femení corresponent.

 

Disposició addicional segona
Constitució del Consell Escolar de les Illes Balears

1. El Consell Escolar de les Illes Balears s’ha de constituir en el termini d’un mes comptador a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei amb
l’estructura que s’estableix en l’article únic. Queda vàlidament constituït en el moment en què s’hi integrin, com a mínim, dos terços dels
components.

2. Les entitats, els organismes i les institucions representats al Consell Escolar de les Illes Balears han de comunicar els noms dels seus
representants en el termini de quinze dies comptadors des de la notificació de l’Administració de la comunitat autònoma mitjançant la qual
se’ls requereix que els designin.

3. Correspon al conseller competent en matèria d’educació convocar la nova sessió de constitució del Consell Escolar de les Illes Balears.

4. Els terminis de renovació dels membres del Ple del Consell Escolar s’han de computar a partir de la nova sessió de constitució d’aquest
òrgan.

5. S’ha de modificar el Reglament del Consell Escolar, aprovat pel Ple d’aquest òrgan en data 25 de setembre de 2012, a fi d’adaptar-lo a
aquesta llei.
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Disposició transitòria única
Continuïtat del Consell Escolar de les Illes Balears

Mentre no es constitueixi el nou Consell Escolar de la manera que s’estableix en la disposició addicional segona, aquest organisme pot actuar
amb la representació que el constitueix actualment.

  

Disposició final única
Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el .Butlletí Oficial de les Illes Balears

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

  

Palma, 17 de maig de 2016
  

La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias
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