
Decret 10/2003, de 14 de febrer, 
de regulació dels consells escolars
insulars i dels consells escolars
municipals de les Illes Balears

La Llei 9/1998, de 14 de desembre, modificada per la Llei 11/2000, de
consells escolars de les Illes Balears, el text refós de les quals fou aprovat pel
Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre (BOIB núm. 112, de 18 de
setembre de 2001, i correcció d’errors al BOIB núm. 119, de 4 d’octubre)
determina, en l’article 2, que els òrgans de consulta i de participació i assesso-
rament en la programació de l’ensenyament no universitari a les Illes Balears
són el Consell Escolar de les Illes Balears, els consells escolars insulars i els con-
sells escolars municipals.

El dia 23 de març de 2001, en compliment de l’apartat 1 de la disposi-
ció final primera de l’esmentada Llei, es constituí el Consell Escolar de les Illes
Balears que des d’aleshores ha complert la seva funció en el marc de la norma-
tiva vigent. L’apartat segon de l’esmentada disposició final convocava a la cons-
titució dels consells escolars insulars i el tercer ho feia amb relació als consells
escolars municipals. L’aplicació d’aquestes disposicions no s’ha duit encara a
terme, per la qual cosa ara cal que el Govern de les Illes Balears dicti una dis-
posició reglamentària per fer efectiu el compliment de la Llei i, així, contribuir
al foment de la participació dels diversos sectors socials en matèria d’educació.

Els articles 16 i 18 de la Llei de consells escolars determinen, respecti-
vament, els aspectes bàsics que han de configurar la composició dels consells
escolars insulars i municipals, així doncs, s’han de desenvolupar aquests ele-
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ments establir unes bases de funcionament dels òrgans de participació educa-

tiva que són aquests consells amb la finalitat d’optimitzar-ne les potencialitats.

Per tot això, consultat el Consell Escolar de les Illes Balears, a proposta

del conseller d’Educació i Cultura i havent-ho considerat el Consell de Govern

en la sessió de dia 14 de febrer de 2003.

Decret

Títol I

Els consells escolars insulars

AArrttiiccllee 11
Els consells escolars insulars són els òrgans de consulta i de participació

en la programació general de l’ensenyament no universitari dins l’àmbit terri-

torial de cada una de les illes que integren les Illes Balears, d’acord amb el que

disposa l’article 15 del Decret Legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual

s’aprova la Llei de consells escolars de les Illes Balears.

AArrttiiccllee 22

1. Els consells escolars insulars estaran formats per un president, un

vicepresident i un nombre màxim de trenta-cinc vocals.

2. El president i el vicepresident seran nomenats d’entre els membres

d’aquests consells pel Govern de les Illes Balears, a proposta del con-

sell insular corresponent.

3. Els integrants seran designats pel consell insular corresponent en

funció de la representació dels sectors que figuren en aquest article i

a proposta, si s’escau, de les organitzacions o entitats pertinents:

a) Integrants representants del professorat dels nivells de l’ensenya-

ment no universitari del corresponent àmbit territorial proposats

per les associacions organitzacions sindicals d’ensenyants en pro-

porció a la seva representativitat entre el sector públic i privat de

l’ensenyament. El nombre d’aquests membres mai no podrà ser
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inferior al vint per cent del total de vocals del consell escolar
insular.

b) Integrants en representació dels pares o mares d’alumnes, propo-
sats per les confederacions o federacions de pares i mares d’alum-
nes del corresponent àmbit territorial, en proporció a la seva
representativitat i entre les de l’àmbit del sector públic i del pri-
vat. El nombre d’aquests membres mai no podrà ser inferior al
catorze per cent del total de vocals del consell escolar insular.

c) Integrants representants de l’alumnat de l’ensenyament no uni-
versitari, proposats per les confederacions o federacions d’alum-
nes del corresponent àmbit territorial, en proporció a la seva
representativitat i entre les de l’àmbit del sector públic i del pri-
vat. El nombre d’aquests membres mai no podrà ser inferior al
sis per cent del total de vocals del consell escolar insular.

d) Integrants en representació del personal d’administració i serveis
dels centres docents, proposats per les centrals i organitzacions
sindicals del corresponent àmbit territorial, en proporció a la
seva representativitat i entre el sector públic i el privat. El nom-
bre d’aquests membres mai no podrà ser inferior al quatre per
cent del total de vocals del consell escolar insular.

e) Fins a completar el nombre d’integrants establert pel consell
insular corresponent hi haurà d’haver, com a mínim, membres
en representació del mateix consell insular, de l’Administració
educativa, de les entitats municipals, de les organitzacions patro-
nals i les organitzacions sindicals de l’àmbit educatiu, dels con-
sells escolars municipals i dels centres públics i privats de l’illa
corresponent.

4. El secretari del consell escolar insular ha de ser nomenat pel consell
insular corresponent, a proposta de l’Administració educativa com-
petent. El secretari, que haurà de ser responsable de la gestió admi-
nistrativa del consell escolar insular, ha de ser un funcionari adscrit
a la conselleria competent en matèria d’educació. El secretari parti-
ciparà en les sessions del consell escolar insular amb veu i sense vot.
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AArrttiiccllee 33
1. Són funcions del president del consell escolar insular:

a) La representació de l’òrgan.

b) La direcció del consell escolar insular, d’acord amb la normativa
vigent en matèria d’òrgans col·legiats.

2. El vicepresident substituirà el president en cas de vacant, absència o
malaltia i realitzarà les funcions que aquest li delegui.

AArrttiiccllee 44
1. Els consells escolars insulars es regiran, quant al funcionament, pel

seu propi reglament i per les normes vigents en matèria de procedi-
ment administratiu sobre òrgans col·legiats.

2. Els consells escolars insulars elaboraran els reglaments d’organització
i funcionament, que seran presentats als corresponents consells insu-
lars, a l’efecte de control de legalitat, perquè els aprovi. Un cop apro-
vats, aquesta resolució serà comunicada a la conselleria competent
en matèria d’educació.

3. Els consells escolars insulars faran, com a mínim, dues reunions ple-
nàries anuals.

AArrttiiccllee 55
Els consells escolars insulars seran informats i consultats sobre els

assumptes següents, quan afectin el seu àmbit territorial:
a) Elaboració i actualització del mapa escolar de l’illa corresponent.

b) Creació de centres escolars i rehabilitació dels existents.

c) Actuacions en matèria de transport escolar i altres serveis escolars.

d) Directrius de les actuacions específiques que, per a l’illa correspo-
nent, es puguin programar per promoure la integració dels centres
escolars al seu entorn geogràfic, socioeconòmic i cultural.

e) Criteris d’escolarització als centres públics i concertats.

f ) Organització i funcionament dels serveis pedagògics, de formació
del professorat i d’innovació educativa existents.

g) Funcionament de les delegacions insulars de l’Administració educativa.

h) Qualsevol altre tema relacionat amb les necessitats i actuacions edu-
catives específiques de l’àmbit territorial de referència.
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AArrttiiccllee 66

1. Els consells escolars insulars, anualment, elaboraran una memòria
sobre les actuacions realitzades al llarg del curs escolar. També
podran elaborar informes específics sobre la situació de l’educació en
el seu àmbit territorial.

2. Els consells escolars, en l’àmbit de les seves competències, podran
elevar a les administracions educatives i als consells insulars corres-
ponents informes i propostes sobre temes educatius. Igualment,
podran elevar al Consell Escolar de les Illes Balears propostes amb
relació a qualsevol assumpte que afecti el seu àmbit territorial i que
el Consell Escolar de les Illes Balears sigui competent per informar
o proposar, d’acord amb el Decret Legislatiu 112/2001, de 7 de
setembre, pel qual s’aprova la Llei de consells escolars de les Illes
Balears.

3. L’Administració educativa i els consells insulars corresponents facili-
taran els assessoraments, la documentació i la informació necessària
per a l’exercici de les funcions dels consells escolars insulars.

4. Els consells escolars insulars elaboraran anualment un informe sobre
la situació educativa del seu àmbit de competència. Aquest informe
serà tramès al consell insular corresponent i a la conselleria compe-
tent en matèria d’educació.

Títol II

Els consells escolars municipals

AArrttiiccllee 77

1. Els consells escolars municipals són els òrgans de consulta i de par-
ticipació dels sectors afectats en la programació de l’ensenyament no
universitari dins el seu àmbit municipal.

2. En els municipis en què hi hagi un sol centre escolar ha de ser potes-
tativa la constitució del consell escolar municipal.
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AArrttiiccllee 88

1. Els consells escolars municipals estaran formats per un president, un

vicepresident i un nombre màxim de trenta vocals.

2. El president del consell escolar municipal serà el batle del municipi

o la persona en qui delegui.

3. El vicepresident serà designat per l’ajuntament corresponent d’entre

els membres del consell escolar municipal.

4. Els vocals seran designats per l’ajuntament corresponent en funció

de la representació dels sectors que figuren en aquest article i a pro-

posta, si s’escau, de les organitzacions o entitats representatives:

a) Vocals en representació del professorat, dels pares i mares, de l’a-

lumnat i del personal d’administració i serveis dels centres do-

cents, designats amb atenció a llur representativitat i distribuïts

proporcionalment entre els sectors públic i privat del municipi.

El nombre de representants d’aquests col·lectius no podrà ser

percentualment inferior a la representació que tenen aquests sec-

tors en el Consell Escolar de les Illes Balears.

b) Vocals en representació dels mateixos ajuntaments.

c) Vocals en representació dels centres educatius públics i privats
del municipi, en proporció a la seva representativitat.

d) Sense perjudici del que s’exposa en els apartats anteriors, podrà
haver-hi vocals designats per l’ajuntament en representació d’as-
sociacions o entitats d’àmbit local o en virtut de capacitats o
mèrits personals relacionats amb l’educació.

5. L’ajuntament designarà un funcionari perquè exerceixi les funcions
de secretari del consell escolar municipal, amb veu i sense vot.

AArrttiiccllee 99
1. Els consells escolars municipals, tant pel que fa als seus òrgans uni-

personals pel que fa al funcionament es regiran pel seu propi regla-
ment i per les normes vigents en matèria de procediment adminis-
tratiu sobre òrgans col·legiats.

2. Els consells escolars municipals elaboraran els reglaments d’organit-
zació i funcionament, que seran presentats als corresponents ajunta-
ments, a l’efecte de control de legalitat, perquè els aprovi.
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3. Els consells escolars municipals celebraran, com a mínim, dues reu-
nions plenàries anuals.

AArrttiiccllee 1100
Els consells escolars municipals seran informats i consultats sobre els

assumptes següents:
a) Convenis i acords de col·laboració amb l’Administració educativa

que afectin l’ensenyament dins l’àmbit del municipi.

b) Serveis educatius complementaris i activitats extraescolars amb inci-
dència en el funcionament dels centres educatius del municipi.

c) Creació o modificació de centres docents del municipi.

d) Programes i actuacions municipals relacionats amb la conservació, el
manteniment, els usos extraescolars i la vigilància dels centres
docents.

e) Competències educatives que afectin l’ensenyament no universitari
en totes les etapes i modalitats que la legislació vigent atorgui als
municipis.

f ) Distribució de l’alumnat amb necessitats educatives especials entre
tots els centres docents del municipi.

g) Constitució i funcionament de patronats o d’instituts municipals
d’educació.

h) Edició i distribució de materials didàctics per a la promoció dels
valors patrimonials i identitaris específicament relacionats amb el
municipi.

i) Qualsevol altre tema relacionat amb les necessitats educatives espe-
cífiques del municipi.

AArrttiiccllee 1111
1. Els consells escolars municipals, anualment, elaboraran una memò-

ria sobre les actuacions realitzades al llarg del curs escolar.

2. Els consells escolars municipals podran sol·licitar a l’Administració
educativa competent els assessoraments i les informacions relaciona-
des amb les funcions del consell escolar municipal específic.

3. Els consells escolars municipals elaboraran anualment un informe
sobre la situació educativa del seu àmbit de competència. Aquest
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informe serà tramès a l’ajuntament, al consell insular corresponent i

a la conselleria competent en matèria d’educació.

DDiissppoossiicciióó aaddddiicciioonnaall pprriimmeerraa

La conselleria competent en matèria d’educació informarà anualment

als consells escolars insulars sobre les actuacions que afectin l’àmbit del corres-

ponent consell escolar insular.

DDiissppoossiicciióó aaddddiicciioonnaall sseeggoonnaa

El mandat dels consells escolars insulars i municipals tendrà una dura-

da de quatre anys. La renovació dels membres d’aquests consells escolars es farà

per meitats cada dos anys, segons el que disposa l’article.10 del Decret

Legislatiu 112/2001. 

DDiissppoossiicciióó aaddddiicciioonnaall tteerrcceerraa

El Consell Escolar de les Illes Balears, els consells escolars insulars i els

consells escolars municipals han de mantenir una relació basada en la comple-

mentarietat de les seves funcions i en el principi de cooperació institucional.

DDiissppoossiicciióó aaddddiicciioonnaall qquuaarrttaa

Les administracions públiques competents han d’aportar els recursos

humans i materials necessaris per al bon funcionament dels consells escolars

insulars i municipals.

DDiissppoossiicciióó ttrraannssiittòòrriiaa

Els consells escolars insulars i els consells escolars municipals de les Illes

Balears s’hauran de constituir en el termini de tres mesos, comptadors a partir

de l’entrada en vigor d’aquest Decret, i quedaran vàlidament constituïts quan

s’hi hagin incorporat, com a mínim, dos terços dels seus components.

DDiissppoossiicciióó ffiinnaall pprriimmeerraa

Es faculta el conseller d’Educació i Cultura perquè adopti les mesures i

dicti les disposicions adients per a l’aplicació d’aquest Decret.
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DDiissppoossiicciióó ffiinnaall sseeggoonnaa
S’autoritza els consells insulars i els ajuntaments de les Illes Balears per-

què prenguin les mesures que, en l’àmbit de llurs competències, són pertinents
per a l’aplicació d’aquest Decret.

DDiissppoossiicciióó ffiinnaall tteerrcceerraa

Aquest Decret començarà a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí oficial de les Illes Balears.

Palma, 14 de febrer de 2003

EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons.

Aquest Decret va ser publicat en el BOIB núm. 23 de dia 18 de febrer de 2003
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