4. Reunions dels òrgans
col·legiats

4.1. PLE
Data: . . . . . . . . . . . . . . Dia 8 d’abril de 2005
Lloc: . . . . . . . . . . . . . . C. P. Blai Bonet de Santanyí
Durada: . . . . . . . . . . . . Entre les 11 i les 13’51 hores
Assistents: . . . . . . . . . . . 37 membres 84 %
Excusen Assistència: . . 6 membres
ASSISTENTS

Joan Francesc Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Pere Pau Cintes Gener, vocal titular
Onofre Martí Mir, vocal titular
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Mª Neus Santaner Pons, vocal titular
Francesca Rigo Pons, vocal titular
Francesca Font Carbonell, vocal titular
Juana González Morcillo, vocal titular
Pere J. Mir Martorell, vocal titular
Maria José Gibert Cabot, vocal titular
Jaume Català Ferragut, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Joana Mª Prohens Salom, vocal titular
Manuela Ocaña Martín, vocal titular
Antoni Pomar Bofill, vocal titular
Arnau Seguí Gornes, vocal titular
Francisco Picó Estela, vocal titular
Maria Gelabert Oliver, vocal titular
Josep Mora Serra, vocal titular
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Marc González Sabater, vocal titular
Joana Maria Alorda Fiol, vocal titular
Magdalena Mateu Gelabert, vocal titular
Miguel A. Mansilla Rodríguez, vocal titular
Jordi Llabrés, Palmer, vocal titular
Amador Alzina Sans, vocal titular
Rogelio Araújo Gil, vocal titular
Juan Robert Masdeu Mayans, vocal titular
Antònia Benejam Anglada, vocal titular
Mateu Martínez Martínez, vocal titular
Miquel F. Oliver Trobat, vocal titular
Jaume Oliver Jaume, vocal titular
Miquel Vives Madrigal, vocal titular
Jacqueline Cardell Calafat, vocal titular

Percentatge d’assistències

Excusen la seva assistència
Marta Monfort Miserachs, vocal titular
Carmen Oliver Arellano, vocal titular
José M. Ruíz Rivero, vocal titular
Santiago Pizarro Simón, vocal titular
Carolina Torres Cabañero, vocal titular
Guillem Estarellas Valls, vocal titular
Actua com a secretari, amb veu i sense vot:
Nicolau J. M. Salom Sancho
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1. Informes aprovats:
•

Informe 01/05 a l’Ordre sobre Batxillerat Nocturn.
S’aprova per unanimitat

2. Altres qüestions:
•

Acomiadament dels membres que acaben després de la renovació de la meitat
dels membres que és fa cada dos anys segons la Llei 9/1998 de Consells.

•

Reben la corresponent credencial prevista a l’article 11.5 del Reglament del
Consell Escolar els membres relacionats:

Maria José Gibert Cabot
Juana González Morcillo
Onofre Martí Mir
Pere J. Mir Martorell
Francesca Rigo Pons
Catalina Esteva Jofre
Manuela Ocaña Martín
Francisco Picó Estela
Joana Mª Prohens Salom
Arnau Seguí Gornés
Joana Maria Alorda Fiol

Jordi Llabrés, Palmer
Rogelio Araújo Gil
Antònia Benejam Anglada
Juan Roberto Masdeu Mayans
Mateu Martínez Martínez
Miquel F. Oliver Trobat
Jaume Oliver Jaume
Miquel Vives Madrigal
Miquel F. Oliver Trobat
Marc Gonzàlez Sabater

•

Renovació i aprovació de la nova Comissió Permanent

•

Sol·licituds per pertànyer a les distintes Comissions Específiques.

•

Intervenció del Director General de Personal Docent
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Transcripció de l’Acta:
ACTA DEL PLE ORDINARI DEL CONSELL ESCOLAR DE LES
ILLES BALEARS DE DIA 8 D’ABRIL DEL 2005
Prèvia
A les 11 hores del dia 8 d’abril es reuneix el Ple del Consell Escolar de
les Illes Balears en el C.P. Blai Bonet de Santanyí, d’acord amb el que preveu
l’article 13.2 en referència a itinerància, coincidint quasi a l’hora amb el funeral que es celebra a Roma per la mort del Papa Joan Pau II; per tal motiu el
President Sr. Romero Valenzuela proposa guardar un minut de silenci abans
de començar l’ordre del dia, proposta a la que no s’oposa cap dels presents.
Moment emotiu per la doble circumstància, que m’indueix a recordar
aquells versos del poeta santanyiner en el “Rèquiem a Cèlia”:
Miram la humitat que tu vares deixar
Com a llàgrimes penjades
Mentre la darrera claredat d’un cel fosc il·lumina
El nostre pit oloròs
I resonen les estrelles
damunt l’aire que tenim en la boca
com a ganivet fresc...

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Després de ser llegida pel secretari, és aprovada per unanimitat l’acta
corresponent al darrer Ple, celebrat a Maó el 3 de desembre de 2004, incorporant dues matitzacions aportades pel Sr. Ferrer Gomila.
S’interromp la lectura de l’acta a la pàgina 3 per uns instants, al personar-se a la sessió el Batle de Santanyí Sr. Miquel Vidal, per saludar als assistents
al Ple del CEIB agraïnt que s’haja reunit a aquesta localitat i oferint la seva
col·laboració, que ja havia estat efectiva en l’organització de la reunió.
2. Acomiadament consellers del CEIB
El President Sr. Romero pronuncia unes paraules d’acomiadament i
gratitud als Consellers/eres que amb motiu de la renovació de components
a proposta de les respectives institucions deixen de pertànyer al CEIB i se’ls
entrega una placa commemorativa.
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Recullen la placa:
Juan Carlos García Martín
Fernando Martín Martínez
Guillem Ramon Pérez de Rada
3. Presa de possesió dels nous membres del Consell
A continuació prenen possessió com a membres del Consell Escolar,
els titulars nomenats per distintes ordres del Conseller d’Educació i Cultura,
publicades en el BOIB, que a continuació se relacionen:
Maria José Gibert Cabot
Juana González Morcillo
Onofre Martí Mir
Pere J. Mir Martorell
Francesca Rigo Pons
Catalina Esteva Jofre
Manuela Ocaña Martín
Francisco Picó Estela
Joana Mª Prohens Salom
Arnau Seguí Gornés
Joana Maria Alorda Fiol
Jordi Llabrés, Palmer
Rogelio Araújo Gil
Antònia Benejam Anglada
Juan Roberto Masdeu Mayans
Mateu Martínez Martínez
Jaume Oliver Jaume
Miquel Vives Madrigal
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Més tard, en el transcurs de la sessió, s’incorporen i reben també la
corresponent credencial prevista a l’article 11.5 del Reglament, els Srs.
Miquel F. Oliver Trobat
Marc Gonzàlez Sabater
4. Renovació de la Comissió Permanent
Es procedeix a explicar el procediment a seguir per tots els grups que
han de conformar la Comissió Permanent, en renovació, segons els articles
22 d) i 23 repartint-se les Actes de constitució de cada grup, perquè es reuneixin i decideixin els representants.
Per tal se dóna un temps prudencial per les reunions parcials a partir
de les 11’35 hores que enllaçarà amb un temps de descans.
A les 12,21 hores se reanuda la sessió i el President Sr. Romero
Valenzuela felicita al Director del CP Blai Bonet, Baltasar Roig, per la disponibilitat i facilitats donades pel centre, perquè es produís aquesta reunió
en aquest lloc; també felicita al professor i alumnes de Formació Professional
de l’IES Santanyí que han servit amb eficiència uns entrepans durant el descans. No queda al marge dels agraïments el Sr. Damià Rigo, representant de
l’Ajuntament que ha col·laborat amb l’organització.
5. Aprovació de la Comissió Permanent
Es procedeix a la lectura de les Actes de les meses que s’han constituït
per cada grup:
Grup a) Actua de Presidenta Joana González Morcillo i com a Secretària
Francisca Font Carbonell, amb el resultat per 6 vots a favor i 4 en contra de:
Titular 1: Edelmiro Fernández Otero
Titular 2: Gabriel Caldentey Ramos

Suplent 1: Francesca Font Carbonell
Suplent 2: Francesca Rigo Pons

Grup b) Actua de President Jaume Català Ferragut i com a Secretària Maria
Gelabert Oliver, amb el resultat per consens de:
Titular 1: Catalina Esteva Jofre
Titular 2: Josep Mora Serra

Suplent 1: Joana Mª Prohens Salom
Suplent 2: Arnau Seguí Gornés
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Grup c) La única component asistent, sol·licita formar part de la Permanent
Titular 1: Joana Mª Alorda Fiol

Grup d) Actua de Presidenta Magdalena Mateu Gelabert i com a Secretària
Jacqueline Cardell Calafat amb el resultat de:
Titular 1: Jacqueline Cardell Calafat

Suplent 1: Magdalena Mateu Gelabert

Grup e) Actua com a President Miquel A. Mansilla Rodríguez i com a
Secretari Miquel F. Oliver Trobat, amb el següent resultat:
Titular 1: Jordi Llabrés Palmer

Suplent 1: Miquel A. Mansilla Rodríguez

Grup f ) Actua de President Amador Alzina Sans i com a Secretari Mateu
Martínez Martínez, amb el següent resultat, per consens:
Titular 1: Amador Alzina Sans

Suplent 1: Mateu Martínez Martínez

Grup g) Actua com a President Joan Roberto Masdeu Mayans i com a
Secretari Rogelio Araújo Gil,amb el següent resultat, per consens:
Titular 1: Rogelio Araújo Gil

Suplent 1: José Mª Ruiz Rivero

Grup h) Actua com a President Joan Francesc Romero Valenzuela i com a
Secretari Miquel Vives Madrigal, amb el següent resultat:
Titular 1: Guillem Estarellas Valls

Suplent 1: Miquel Vives Madrigal

L’elecció d’aquesta Comissió Permanent és ratificada pel Ple, d’acord
amb l’article 23.5 del Reglament: per 29 vots a favor, 2 en contra i 2 abstencions.
6. Sol·licituds per pertànyer a les Comissions específiques.
Es procedeix a distribuir els fulls individuals on expressen les preferències per pertànyer a alguna de les Comissions establertes reglamentàriament d’acord amb l’article 25 del Reglament, per ser recepcionades per
Secretaria, el mateix dia si és possible i el més tard dilluns o dimarts, cara a
poder fer la distribució en una propera reunió de la Comissió Permanent.
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7. Aprovació de l’informe 01/2005 a l’ordre de Batxillerat Nocturn
El Ponent Sr. Llabrés Palmer procedeix a la lectura de l’Informe
01/2005 que va ser aprovat per la Comissió Permanent de dia 18 de març
de 2005, amb la matització indicada pel propi Ponent en el paràgraf 2n. del
punt 1.
S’aprova per unanimitat.
8. Intervenció del Director General de Personal Docent
Intervé davant el Ple el Director General de Personal Docent Sr. Tofol
Vidal Vidal el qual en primer lloc, com a santanyiner i membre de l’actua l
consistori, agraeix l’elecció d’aquesta localitat per celebrar-hi un Ple del
CEIB, fent referència a la figura de Blai Bonet que dóna nom al centre on
ens trobam.
Com a Director General de Personal Docent, va agrair al President
del CEIB, la convidada a poder donar compte a un conjunt de sectors, com
són els que conformen el Consell Escolar, de les línies d’actuació de la seva
Direcció General i entre altres qüestions va assenyalar:
– Que la Conselleria s’havia fet el propòsit de cobrir 1.700 places de
docents en 4 anys.
– El 2004 s’havien ofertat 400 places de les quals s’havien cobert per
oposició 346 (85%)
– El 2005 s’ofertaven 450 places amb una previsió d’haver d’establir de
50 a 54 tribunals per deixar resolt el concurs-oposició abans de 25 de
juliol.
– Es donava una millora de valoració al component Pràctic (1 punt per
any de pràctica) i es feia una reserva de 5% per discapacitats.
En torn obert de paraules, anotarem les següents qüestions:
– El Sr. Pomar Bofill creu que no hi ha realment l’augment de plantilles
que s’està dient.
– El Sr. Vidal Vidal respon que l’augment de funcionaris (preferentment en Diversitat, PT, AL, etc.) segons les peticions argumentades
per Ordenació i Innovació.
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– El Sr. Cintes Gener fa notar que en FP específica hi ha professorat que
compleix la titulació, però no es troben preparats per la matèria que
han d’impartir i, per tant, considera falta preocupació en el reciclatge
necessari per part de l’administració educativa.
– El Sr. Vidal Vidal respon que l’oferta pel pròxim curs s’incrementa en
7 o 8 cicles formatius més i que és possible existeixi algun cas com
assenyala el Sr. Cintes, bàsicament amb el professorat interí, no obstant, per això estan presents dues mesures, revisar les titulacions més
idònies que se demana a la mesa sectorial de Madrid i per altra la formació permanent a través dels CEPS.
– El Sr. Fernández Otero, assenyala el problema de la manca d’estabilitat a les Plantilles, sobretot a Eivissa, indicant mesures de territorialitat i plus d’insularitat citant problemes de Formentera. També considera una certa relaxació en les substitucions.
– El Sr. Vidal Vidal respon que les substitucions es produeixen amb diligència per part de la Direcció General, segons l’acord de Plantilles, no
obstant es donen casos en segons quines matèries que al no haver-hi
titulats necessaris a les llistes d’interinitats, el procés s’allarga, per haver
de fer noves crides mitjançant anuncis en premsa per cobrir les necessitats. Sobre l’estabilitat recorda que el propòsit inicial de la Conselleria
de cobrir en propietat 1.700 places es voldria superar a efectes de baixar del 33% d’interins que va trobar aquesta administració a un objectiu que sitúa per sota el 17% al final de legislatura. Per afavorir la territorialitat, diu que s’està estudiant la mesura de subvencionar
parcialment despeses de desplaçament en opositors d’illes menors, però
la qual cosa no és fàcil, subvencionar a qui no és funcionari.
– El Sr. Martí Mir demana si per minvar el problema assenyalat pel Sr.
Cintes, es podia fixar un Perfil-Plaça i demana que per substitucions,
perventura seria eficaç un cupo per Illes.
– El Sr. Vives Madrigal, considera urgent comptar amb una Ordre que
reguli l’Habilitació del Professorat de Primària ja que la Comissió
d’Habilitació ha de treballar en disposicions que han quedat endarrarides, així com també falta modificar el Decret de l’Estat, que reguli
l’acord amb la realitat actua l.
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– El Sr. Vidal Vidal admet que és un problema pendent, que ben sovint
es planteja a les Meses de Madrid i que no obstant a nivell autonòmic,
la Conselleria ja ha fet qualque cosa amb les habilitacions d’interins.
– La Sra. Font Carbonell felicita l’elecció d’un centre escolar com el que
ens trobam per celebrar el Ple i proposa que continui la itinerància
per altres centres, proposant uns quans noms de Palma. Celebra que
el Director General de Personal es proposi superar el compromís de
1700 places, a veure si baixam del 33% d’interins a un percentatge en
torn al 8%. Sol·licita informació dels Perfils professionals que se plantegin per a l’Observatori Escolar del qual es parla i mostra reticència
al que s’ha publicat sobre Concerts educatius, que pot ocasionar desequilibris més grossos no ja entre Pública i Concertada sinó entre
mateixos Concertats.
– El Sr. Vidal Vidal agraeix novament que el Ple es reuneixi en el CP
Blai Bonet; en quan a la reducció a un 8% o un 7% d’interins pensa
seria massa poc, donades les variacions que en funció de la Demanda
s’han de fer d’un curs a l’altre en determinats Centres (sobretot en
Secundària).
– Respecte els Concerts, no és tema de la Direcció General de Personal
Docent, no obstant recorda que si és objectiu d’aquesta Conselleria en
treballar perquè el màxim de Pares tenguin opció a elegir Centre; respecte a l’Observatori Escolar, també té notícia naturalment per ser
projecte del Conseller, però encara no s’ha encetat en concrecions pel
que respecta a Personal Docent.
– El Sr. Català Ferragut, com a pare, es mostra preocupat en relació a
opinions anteriors, sobre que existeixi professorat que estigui impartint classe sense perfil adequat i que això no ho solucioni
l’Administració, substituïnt en determinats casos un professor no
idoni per una determinada feina.
– Els Sr. Vidal Vidal diu que apart de fixar un Perfil, tota la Comunitat
Educativa ha d’estar d’acord amb la no idoneïtat d’un professor en
concret; per això per prendre decisions necessita un informe del
Director del Departament i de la Inspecció que siguin coincidents.

41

Memòria CEIB 2005

– La Sra. Santaner Pons denúncia que en la Nòmina del professorat
concertat es produeix una discriminació LODE-Laboral, ja que certs
Directors de privada concertada superen en escreix l’edat per seguir
estant dins la nòmina de pagament delegat.
– El Sr. Vidal Vidal lamenta la poca informació que té sobre la Mesa de
concertada, ja que a la seva Direcció General només arriba la relació
de a qui cal pagar el sou i res més.
– La Sra. Esteva Jofre reprèn l’observació feta pel Sr. Català Ferragut, indicant que en ocasions un professor/a que no era idoni per exercir la seva
funció en un centre, la solució és que el trobam després a un altre centre. També s’ha enterat de l’Observatori únicament per la premsa.
– El Sr. Vidal Vidal justifica que els canvis d’un professor d’un centre a
altre a vegades són mesures preventives d’altres problemas. Respecte a
l’Observatori el que se coneix és la voluntat del Conseller en posar-lo
en funcionament.
– El Sr. Caldentey Ramos reitera una petició feta per part dels Sindicats
respecte que la Direcció General de Personal Docent faci un
Cronograma de problemes a estudiar apart de les qüestions puntuals
que es veuen davant terminis concrets.
– El Sr. Mir Martorell felicita les mesures que pren la Conselleria sobre
privada concertada, facilitadores d’elecció de Centre per part dels
pares, ja que l’educació és un Dret del ciutadà que ha de poder elegir
indistintament l’escola pública o privada.
– El Sr. Vidal Vidal agraeix la intevenció.
El President Sr. Romero Valenzuela tanca aquest punt de l’ordre del
dia, agraint la intervenció del Director General de Personal Docent.
9. Informació de la Secretaria
El Secretari informa brevíssimament al Ple de les qüestions que figuren en el full informatiu núm. 47, que s’entrega en la reunió i que figura com
annex d’aquesta acta.
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10. Torn obert de paraules
– La Sra. Font Carbonell expressa la seva disconformitat que en acabar
la reunió els assistents al Ple vagin a dinar a un restaurant privat i
motiva la intervenció que si es fes a un menjador escolar, els doblers
repercutirien a l’escola pública.
– El Sr. Araújo Gil com a representant de l’Ajuntament de Palma en el
CEIB ofereix dependències del Castell de Bellver per acollir una pròxima reunió del Ple.
– La Sra. Esteva Jofre expressa l’opinió de que la Conselleria no està
complint la Llei de Consells en quan a consultes sobre aspectes que
legisla, ni de projectes de política educativa de manera especial referit
a concerts i sol·licita al President, que d’acord amb l’article 3r., i el
recent decret de mòduls per a concerts, la Conselleria ens expliqui al
CEIB aquesta normativa i la seva política de concerts en general.
– El Sr. Caldentey Ramos demana quan se pagaran les Dietes que deu la
Conselleria als components del CEIB des de febrer de 2004, i matisa
que la seva preocupació no és ja individual, sinó com a sindicat respecte al tractament que estan rebent funcionaris i no funcionaris.
– El President Sr. Romero diu que són continues les gestions fetes
davant la Conselleria per activar resoldre aquesta demora i les darreres d’ahir dia 7 d’abril han tingut com a resposta que precisament avui
pagarien les despeses pendents, la qual cosa pot significar que arribin
els doblers als respectius comptes corrents dilluns o dimarts.
– El Sr. Català Ferragut demana si són totes les pendents o qualcuna,
tota vegada que l’enderrariment en el pagament ja passa de tota mida.
– El Sr. González Sabater puntualitza que no té noticia d’haver rebut
cap percepció de reunions a què ha assistit.
– El Sr. Romero Valenzuela tramet que pel que li digueren espera siguin
les del 2004, ja que del 2005 –com en el seu dia va informar a la
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Comissió Permanent- no s’ha pogut facturar encara res, ja que estam
pendents d’un Acord de Govern que fixi les quanties per aquest any.
Acord que varen redactar els Serveis Jurídics de la Conselleria a principis de febrer, que hi va col·laborar el Secretari del CEIB, però que
encara no s’ha publicat al BOIB, i que contemplava una millora de les
retribucions previstes pel 2004.
– El Sr. Vidal Vidal reitera l’agraïment a que la reunió s’hagi celebrat a
Santanyi, població que espera tornin a visitar els assistents per gaudir dels seus valors culturals, artístics, gastronòmics, etc.
I quan són les 13,51 hores i no havent-hi més assumptes a tractar, es
dóna per acabat el Ple en el dia de la data.
El Secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

El President
Joan Francesc Romero Valenzuela
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Data : . . . . . . . . . . . . . . Dia 3 de juny de 2005
Lloc: . . . . . . . . . . . . . . Castell de Bellver (Palma)
Durada: . . . . . . . . . . . . Entre les 10,31 i les 13’35 hores
Assistents: . . . . . . . . . . . 37 membres 82 %
Excusen Assistència: . .4 membres
ASSISTENTS
Joan F. Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Pere Pau Cintes Gener, vocal titular
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Paulí Aguiló Vicente, vocal suplent
Francesca Rigo Pons, vocal titular
Francesca Font Carbonell, vocal titular
Juana González Morcillo, vocal titular
Pere J. Mir Martorell, vocal titular
Maria José Gibert Cabot, vocal titular
Jaume Català Ferragut, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Joana Mª Prohens Salom, vocal titular
Antoni Pomar Bofill, vocal titular
Arnau Seguí Gornés, vocal titular
Francisco Picó Estela, vocal titular
Francisco José Verdejo Pérez, vocal suplent
Julia Sánchez Moreno, vocal titular
Magdalena Mateu Gelabert, vocal titular
Marta Monfort Miserachs, vocal titular
Miguel A. Mansilla Rodríguez, vocal titular
Carmen Oliver Arellano, vocal titular
Jordi Llabrés, Palmer, vocal titular
Amador Alzina Sans, vocal titular
Rogelio Araújo Gil, vocal titular
Juan Robert Masdeu Mayans, vocal titular
José M. Ruíz Rivero, vocal titular
Antònia Benejam Anglada, vocal titular
Santiago Pizarro Simón, vocal titular
Carolina Torres Cabañero, vocal titular
Miquel F. Oliver Trobat, vocal titular
Jaume Oliver Jaume, vocal titular
Miquel Vives Madrigal, vocal titular
Guillem Estarellas Valls, vocal titular
Jacqueline Cardell Calafat, vocal titular

Percentatge d’assistències

Excusen la seva assistència
Onofre Martí Mir, vocal titular
Manuela Ocaña Martín, vocal titular
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Mateu Martínez Martínez, vocal titular
Actua com a secretari, amb veu i sense vot:
Nicolau J. M. Salom Sancho
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1. Informes aprovats:
•

Informe 02/2005 sobre la Llei d’Educació i Formació Permanent de Persones
Adultes..
Vots a favor
35
Vots en contra
0
Abstencions
0

•

Informe 03/2005 sobre la Regulació de Titulacions mínimes del professorat de
Centres privats i concertats d’ESO i Batxillerat.
Vots a favor
30
Vots en contra
2
Abstencions
0

•

Diligència a l’Informe 04/2005 al Decret que declara d’interés públic exercir un
segon lloc de treball en l’àmbit docent musical de l’Illa de Formentera.
Vots a favor
30
Vots en contra
0
Abstencions
0

2. Altres qüestions:
•

Pressa de possessió com a nous membres del Consell Escolar de:
Marta Monfort Miserachs
Julia Sánchez Moreno

•

Proposta de la Permanent en relació a reafirmar les competències del Consell
Escolar davant la Conselleria d’Educació
Vots a favor
28
Vots en contra
0
Abstencions
0
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Transcripció de l’Acta:
ACTA DEL PLE ORDINARI DEL CONSELL ESCOLAR DE LES
ILLES BALEARS DE DIA 3 DE JUNY DEL 2005
A les 10’31 h. del dia 3 de juny es reuneix en segona convocatòria el
Ple del Consell Escolar de les Illes Balears en la capella de Sant Marc del
Castell de Bellver de Palma cedit per l’Ajuntament per a aquest acte, deferència que agraeix el President Sr. Romero Valenzuela, així com la convidada a dinar per part de l’Ajuntament de Palma, quan acabi la sessió de feina.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Després de ser llegida pel secretari, és aprovada per unanimitat l’acta
corresponent al darrer Ple, celebrat a Santanyí el 8 d’abril de 2005, incorporant dues matitzacions aportades per les Sres. conselleres Santaner Pons i
Esteva Jofre.
2. Presa de possessió dels nous membres del Consell Escolar
De mans del President s’entrega la credencial de presa de possessió dels
consellers nomenats per anteriors ordres del Conseller d’Educació i Cultura:
Marta Monfort Miserachs
Julia Sánchez Moreno
3. Aprovació, si cal, de l’Informe 02/2005 sobre la Llei d’Educació i
Formació Permanent de Persones Adultes
El ponent Sr. Oliver Jaume explica el procés seguit per a l’elaboració
de l’Informe, que tots els Conselleres tenen a la seva disposició, en quan a
les reunions de la Comissió d’Ordenació celebrades, aportacions rebudes de
distints consellers, col·laboració de la Direcció General de Planificació i
Centres i material de suport facilitat per la Secretaria.
A continuació s’obri un torn d’intervencions sobre les modificacions
d’extrems concrets presentades per Amador Alzina i COAPA-Balears, considerant assumible per la Ponència la primera i no assumible la segona.
Intervenen els consellers/eres: Esteva, Català, Mir i Caldentey i es
procedeix a les corresponents votacions amb els següents resultats:
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– Proposta de modificació d’extrems concrets presentada per COAPABalears:
Vots a favor:..................................................................13
Vots en contra: .............................................................15
Abstencions: ................................................................. 5
No s’accepta
– Proposta de modificació d’extrems concrets presentada pel Sr. Alzina Sans:
Vots a favor:..................................................................32
Vots en contra: ............................................................. 0
Abstencions: ................................................................. 3
S’ accepta, passant a modificar el punt 14.5 de l’esborrany d’informe.
– Proposta de l’Informe aprovat per la Permanent amb la incorporació de
la proposició abans dita:
Vots a favor:..................................................................35
Vots en contra:............................................................... 0
Abstencions: ...................................................................0
Queda aprovat per unanimitat a les 11’21 hores i s’interromp la sessió per fer un descans.
4. Aprovació, si cal, de l’Informe 03/2005 de regulació de les Titulacions
mínimes que ha de posseir el professorat de centres privats i concertats
d’ESO i Batxillerat
Reanudada la sessió a les 11’43 h., el ponent Sr. Vives Madrigal procedeix a la lectura de l’Informe i indica la proposta de suprimir la Consideració 2, que indicava la recomanació de consulta al Consell Consultiu, en
base a unes consultes efectuades davant l’Institut d’Estudis Autonòmics amb
la millor voluntat d’estudiar el tema a fons.
S’obri un torn de debat sobre el particular en el qual intervenen els
consellers/eres Cintes Gener, Caldentey Ramos, Mateu Gelabert, Verdejo
Pérez, Oliver Trobat, Paulí Aguiló, Martorell Trobat, Salom Sancho i
Romero Valenzuela, tant sobre la qüestió esmentada com respecte les titulacions explícites que figuren a l’ Ordre.
Sotmès a votació el text de l’Informe aprovat per la Comissió Permanent de dia 16 de maig, s’obté el següent resultat:
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Vots a favor:..................................................................30
Vots en contra:............................................................... 2
Abstencions: .................................................................. 0
Queda aprovat l’Informe.
5. Aprovació, si cal, de la Diligència d’Informe 04/2005 al Decret que
declara d’interés públic, l’exercici d’un segon lloc de treball en l’àmbit
docent musical a l’Illa de Formentera
El Secretari presenta la Diligència de Secretaria explicativa de la tramitació d’aquest Informe seguida per la Comissió Permanent en les reunions de 29 d’abril i de 16 de maig, per elevar-la a la consideració del Ple,
per a la seva remissió al Conseller d’Educació i Cultura, perque surti efectes
d’Informe per a la seva tramitació davant el Consell Consultiu.
– Obert un torn d’intervencions el Sr. Masdeu Mayans (representant de
l’Ajuntament de Formentera en el CEIB) defensa l’eliminació de la
puntualització en règim laboral que es cita dues vegades en el Decret,
justificant la petició en base a que el Decret serveixi d’ajuda a resoldre
el problemes reals del professorat de Música a l’illa de Formentera,
donades les necessitats que per cubrir horaris per a un centenar d’alumnes de Música que hi ha a l’illa, entre l’escola Municipal i el
Conservatori, es necessari fer adaptacions de professorat funcionari a
laboral o laboral a funcionari, per la característica d’illa petita que té
Formentera, i l’escasesa de professorat qualificat resident.
– Intervenen els consellers Srs.Otero Fernández, Caldentey Ramos,
Esteva Jofre, Masdeu Mayans i Romero Valenzuela, coincidint en el
sentit de que el Decret hauria de servir per resoldre dificultats, sense
vulnerar els requisits legals.
Fruit del debat, s’arriba al consens que sigui sotmesa a votació la
Diligència presentada per Secretaria per ser remesa al Conseller d’Educació i
Cultura, acompanyada del fragment de l’Acta que recull aquest Debat i la
voluntad majoritària de què la disposició sotmesa al parer del CEIB, sigui útil
dins la legalitat per resoldre problemes reals com demana el Sr. Masdeu Mayans.
El Secretari havia indicat prèviament, que tractant-se d’una Diligència de Secretaria i no de la tasca d’un Ponent, no podia transaccionar cap
modificació, sinó prendre nota del que se tractava a la sessió del Ple.
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– El Sr. Caldentey Ramos demana consti en acta la necessitat de que se
faci una planificació dels estudis de Música a Formentera.
Sotmesa a votació la remissió de la Diligència i del punt de l’Acta d’aquest Ple, que recull el tractament que se li ha donat en el transcurs de la
sessió, el resultat és el següent:
Vots a favor...................................................................30
Vots en contra.................................................................0
Abstencions ....................................................................0
Queda aprovada per unanimitat aquesta tramitació.
6. Proposta de la Permanent en relació a reafirmar les competències del
Consell Escolar.
Es presenta a la consideració del Ple, l’escrit aprovat per la Comissió
Permanent de dia 16 de maig de 2004 en el qual es sol·licita al Conseller
d’Educació i Cultura, doni les ordre oportunes perquè aquest Consell
Escolar sigui consultat en tots els aspectes que s’assenyalen a l’article 6 de la
Llei de Consells Escolars.
Vots a favor:..................................................................28
Vots en contra:................................................................0
Abstencions: ...................................................................0
Queda aprovada per unanimitat
7. Informacions President/Secretari
– El President Sr. Romero Valenzuela felicita al conseller d’aquest CEIB
Sr. Llabrés Palmer, per haver estat nomenat Comissionat de
l’Observatori per a la convivència escolar en els centres educatius de
les Illes Balears.
– També expressa el seu agraïment als Ponents dels Informes tractats i
aprovats en el dia d’avui, Srs. Oliver Jaume i Vives Madrigal.
– El Secretari informa oficialment als components del Ple, de l’actualitat que ha estat tramesa a tots els titulars del CEIB, referida a:
– Actualització de les indemnitzacions del Consell Escolar (Full
informatiu núm. 52)
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– Llibre del MEC sobre el Debat de la LOE ( Full informatiu núm.
53)
– Assistència del President i Secretari en representació del CEIB a
les Jornades de Formació Professional celebrades a Santander els
dies 19 i 20 de maig (Full informatiu núm 54).
– Informació sobre les despeses d’assistències dels consellers/eres
lliurades l’any 2005 (Full informatiu núm 55).
8. Torn obert de paraules
– El Sr. Català Ferragut tot i considerant la millora que suposa l’actualització del Decret de despeses opina que els efectes retroactius a 1 de
gener, referits a Manutenció (Article 1.d) signifiquen un canvi de sistema en perjudici dels interessats, al demanar-se justificants (cosa que
no es feia abans) que no són fàcils d’aconseguir en el període de genermaig de 2005.
– El Sr. Caldentey Ramos considera molt greu en un Estat de Dret l’incompliment de l’article 6.8 de la Llei de Consells el que s’anuncii a
mitjans de comunicació per part del Conseller i algun Director
General, un Decret sobre homologació de coneixements de Llengua
Catalana, sense haver-se consultat el CEIB.
– El Sr. Fernández Otero, informa que fa unes setmanes va morir a
Eivissa el conseller suplent d’aquest CEIB, Vicenç Serra López, el qual
si bé no va assistir mai a cap reunió perquè venia el Titular, va ser un
ciutadà que va treballar amb entusiasme per les qüestions educatives
a l’illa d’Eivissa.
La resposta unànim del Ple es fer un llarg aplaudiment en el seu
honor.
– La Sra. Font Carbonell considera “llastimòs” i “bastant preocupant”
que tot el tema dels Decrets sobre la creació de l’ Observatori per a la
convivència escolar en els centres educatius de les Illes Balears s’haja
conegut per la premsa, sense haver-se consultat el CEIB.
Així mateix mostra la seva disconformitat en la gestió pressupostària
de la Conselleria en quan a desequilibri entre uns conceptes i altres,
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com per a exemple que hi ha personal laboral que no cobra o no es
pot arreglar el pati d’una Escola mentre s’anuncien despeses per a
entitats privades.
– La Sra. Esteva Jofre demana si seria oportú fer una nota de premsa per
part del CEIB, desmentint unes afirmacions del Conseller d’Educació
aparegudes en premsa que caldria confirmar, considerant no era
necessari consultar el Consell Escolar en temes que, en el sí del CEIB,
se consideren d’obligada consulta.
I quan són les 13,35 hores i no havent-hi més assumptes a tractar, es
dóna per acabat el Ple en el dia de la data.

Anotacions posteriors a la reunió
– El Sr. Caldentey Ramos comunica a Secretaria la possibilitat què
STEI-i es pogués acollir a l’article 35.6 per emetre un vot particular
en relació a l’Informe 03/2005.
– Aprofitant l’avintesa de la sessió de treball celebrada al Castell de
Bellver, acabada la sessió els consellers i conselleres visitaren la dependència concreta on va estar presoner Jovellanos i el Sr. Oliver Jaume,
feu una recordança de la figura de Jovellanos en relació a l’educació.1
– A les dependències del mateix Castell de Bellver es va servir un dinar
de feina als components del CEIB per gentilesa de l’Ajuntament de
Palma, mitjançant gestió del Sr. Araújo, representant de l’Ajuntament
de Palma en el CEIB.

El Secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

1

El President
Joan Francesc Romero Valenzuela

El text del Sr. Oliver Jaume es troba a l’Annex.
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Data: . . . . . . . . . . . . . . Dia 9 de setembre de 2005
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Escola Sup. de Disseny de les I. Balears (Palma)
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 10’31 i les 11’17 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .31 membres 69 %
Excusen Assistència:

. .4 membres

ASSISTENTS
Joan F. Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Pere Pau Cintes Gener, vocal titular
Onofre Martí Mir, vocal titular
Mª de les Neus Santaner Pons, vocal titular
Francesca Rigo Pons, vocal titular
Juana González Morcillo, vocal titular
Fernando Martín Martínez, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Joana Mª Prohens Salom, vocal titular
Antoni Pomar Bofill, vocal titular
Arnau Seguí Gornés, vocal titular
Maria Gelabert Oliver, vocal titular
Josep Mora Serra, vocal titular
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Francisco José Verdejo Pérez, vocal suplent
Julia Sánchez Moreno, vocal titular
Josep M. Balaguer Poblet, vocal suplent
Marta Monfort Miserachs, vocal titular
Miguel A. Mansilla Rodríguez, vocal titular
Carmen Oliver Arellano, vocal titular
Jordi Llabrés, Palmer, vocal titular
Amador Alzina Sans, vocal titular
Rogelio Araújo Gil, vocal titular
Antònia Benejam Anglada, vocal titular
Manel Martí Llufriu, vocal suplent
Miquel F. Oliver Trobat, vocal titular
Jaume Oliver Jaume, vocal titular
Miquel Vives Madrigal, vocal titular

Percentatge d’assistències

Excusen la seva assistència
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Francesca Font Carbonell, vocal titular
Santiago Pizarro Simón, vocal titular
Guillem Estarellas Valls, vocal titular
Actua com a secretari, amb veu i sense vot:
Nicolau J. M. Salom Sancho
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1. Informes aprovats:
•

Informe 05/2005 sobre l’Ordre del Conseller d’educació i Cultura la qual ordena
i organitza els ensenyaments de batxillerat en règim a distància en l’àmbit de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
Vots a favor
28
Vots en contra
0
Abstencions
1

2. Altres qüestions:
•

Presa de possessió com a nous membres del Consell Escolar de:
Fernando Martín Martínez

•

Informacions sobre els Acords dels Presidents de Consells Escolars Autonòmics i
de l’Estat a Adeje (Tenerife) (juliol 2005) sobre els XVI encontres i la representativitat del Consell Escolars Autonòmics al Consell Escolar de l’Estat.
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Transcripció de l’Acta:
ACTA DEL PLE ORDINARI DEL CONSELL ESCOLAR DE LES
ILLES BALEARS DE DIA 9 DE SETEMBRE DEL 2005

A les 10’31 h. del dia 9 de setembre de 2005 es reuneix en segona
convocatòria el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears en una sala de
l’Escola Superior de Disseny de les Illes Balears (Palma).
Prèviament a l’inici de l’ordre del dia, el President Sr. Romero
Valenzuela saluda a la Directora de l’Escola Superior de Disseny Irene
Mestre, agraint-li les facilitats que ha donat –a un centre tan estimat pel nostre President-, perquè en uns moments sempre difícils de començament de
curs en un centre educatiu, es pogués celebrar el Ple d’avui, aquí.
La Sra. Irene Mestre agraeix les paraules del Sr. Romero, dona la benvinguda al centre als consellers/eres del CEIB, ofereix la seva disposició i
deixa la reunió per centrar-se en les activitats pròpies de l’Escola aquets dies,
com reunions de Departament, Avaluació, proves d’accés, etc.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Després de ser llegida pel secretari, és aprovada per unanimitat l’acta
corresponent al darrer Ple, celebrat a Palma el 3 de juny de 2005.
2. Presa de possessió dels nous membres del Consell Escolar
Abans d’entregar la diligència de presa de possessió al nou membre
del Consell Escolar Fernando Martín Martínez el Sr. Romero Valenzuela
pronúncia unes paraules d’acomiadament a dos consellers que cesen: Jaume
Català i Joan Robert Masdeu, resaltant que sense menysprear cap institució
de les que integren el Consell Escolar, agraeix sincerament l’esforç de participació que fan els pares, dels quals el Sr. Català Ferragut ha estat fins al present un exemple de participació activa en el CEIB.
S’entrega una placa commemorativa al Sr. Català Ferragut i al Sr.
Masdeu Mayans, que havia mostrat la seva disposició a assistir al Ple d’avui,
se l’hi enviarà.
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3. Aprovació, si cal, de l’Informe 05/2005 sobre l’Ordre del Conseller d’educació i Cultura la qual ordena i organitza els ensenyaments de batxillerat en
règim a distància en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
El Ponent de l’Informe Sr. Martorell Trobat fa una àmplia i acurada
exposició sobre les particularitats que s’han tingut en compte, per arribar a
elaborar-lo després de ser aprovat per la Permanent, es somet a votació amb
el següent resultat:
Vots a favor.................................................................. 28
Vots en contra................................................................ 0
Abstencions ................................................................... 1
Queda aprovat
4. Acords dels Presidents de Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat a
Adeje (Tenerife) (juliol 2005)
El Sr. Romero dóna compte de la trobada de Presidents de Consells
Escolars Autonòmics i de l’Estat a Tenerife el passat més de juliol, amb el
suport escrit del document que signaren a Adeje (Tenerife) i la informació ja
enviada a tots els consellers amb el Full Informatiu núm. 60 i que es resumeixen en dues grans qüestions:
a) Que la Trobada d’aquest curs escolar, tendrà lloc a Múrcia sobre el tema
“La Evaluación de la calidad en el sistema educativo” i que la corresponent a l’any 1997 serà organitzada pel Consell Escolar de les Illes Balears
sobre el possible tema: “Las enseñanzas de régimen especial”.
b) Que es va acordar sol·licitar del MEC, aprofiti l’avintesa d’estar tramitant-se una Llei orgànica d’educació, per reformar el Consell Escolar de
l’Estat, de manera que institucionalment hi haja representació dels
Consells Escolars Autonòmics.
Quant a la forma de participació es barrejaren diferents possibilitats,
no obstant, es va considerar que sigui el MEC el que faci la proposta.
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5. Informacions President-Secretari
El Secretari confirma com a informacions als consellers/eres del Ple,
totes les que s’ha tramès a la totalitat de membres del CEIB, des de la darrera reunió, mitjançant els fulls informatius núms: 57,58,59,60 i 61 i està disposat a fer els aclariments que s’estimin oportuns.
També informa que ahir vespre es va donar per acabat el treball de la
Comissió d’ Ordenació sobre la reforma del Reglament, que es durà a la pròxima Permanent i l’esborrany que s’aprovi serà remès a tots els membres del
CEIB.
6. Torn obert de paraules.
– La Sra. Santaner Pons expressa la seva protesta pel fet que el 6 d’agost
apareixi al BOIB el Decret 86/2005 d’homologació d’estudis de llengua catalana, que no ha estat informat per aquest Consell Escolar, vulnerant la normativa vigent.
– El Sr. Caldentey Ramos, representant també l’STEI-i considera sobre
el tema, que la vulneració de l’article 6.8 de la Llei de Consells
Escolars per part de la Conselleria, mereix el qualificatiu de decisió
política premeditada.
– La Sra Santaner Pons, fa constar que a finals de juliol va conèixer l’existència d’un esborrany d’ordre sobre ajudes o subvencions per obres
a centres privats concertats i sol·licita del President del CEIB, que
demani al Conseller d’Educació i Cultura, que sigui remesa per a
informe, al Consell Escolar.
– La Sra. Esteva Jofre se solidaritza amb les intervencions anteriors i
demana al President del Consell Escolar, que faci arribar la protesta al
Conseller d’Educació i Cultura, i també s’adreci al President del
Consell Consultiu, per recordar-li les atribucions del Consell Escolar
en quan a la necessitat d’informar tot el que preveu la Llei de Consells
Escolars de les Illes Balears.
– El President, Sr. Romero Valenzuela respon que atendrà aquestes
sol·licituds.
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I quan són les 11’17 hores i no havent-hi més assumptes a tractar es
dóna per acabat el Ple en el dia de la data.

El Secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

Annexs a aquesta acta:

El President
Joan Francesc Romero Valenzuela

Escrit dels Presidents de Consells Escolars a Tenerife. (Annex d’aquesta memòria)
Fulls informatius de 57 a 61.
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Data: . . . . . . . . . . . . . . Dia 2 de desembre de 2005
Lloc: . . . . . . . . . . . . . . Recinte Firal d’Eivissa Formentera
Durada: . . . . . . . . . . . . Sessió matí horabaixa. Entre les 11,03 i les
12’52 hores i entre les 15,41 i les 16,50
Assistents: . . . . . . . . . . . 36 membres 80 %
Excusen Assistència: . . 5 membres
ASSISTENTS
Joan F. Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Pere Pau Cintes Gener, vocal titular
Onofre Martí Mir, vocal titular
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
M. de les Neus Santaner Pons, vocal titular
Ramón Mondéjar Coll, vocal suplent
Francesca Font Carbonell, vocal titular
Juana González Morcillo, vocal titular
Pere J. Mir Martorell, vocal titular
Maria Jose Gibert Cabot, vocal titular
Fernando Martín Martínez, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Joana Mª Prohens Salom, vocal titular
Manuela Ocaña Martín, vocal titular
Antoni Pomar Bofill, vocal titular
Arnau Seguí Gornés, vocal titular
Francisco Picó Estela, vocal titular
Maria Gelabert Oliver, vocal titular
Josep Mora Serra, vocal titular
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Margalida Llabrés Botella, vocal suplent
Joana Maria Alorda Fiol, vocal titular
Magdalena Mateu Gelabert, vocal titular
Marta Monfort Miserachs, vocal titular
Miguel A. Mansilla Rodríguez, vocal titular
Amador Alzina Sans, vocal titular
Rogelio Araújo Gil, vocal titular
Carolina Torres Cabañero, vocal titular
Miquel Costa Tur, vocal suplent
Miquel F. Oliver Trobat, vocal titular
Jaume Oliver Jaume, vocal titular
Miquel Vives Madrigal, vocal titular
Guillem Estarellas Valls, vocal titular
Jacqueline Cardell Calafat, vocal titular

Percentatge d’assistències

Excusen la seva assistència
Jordi Llabrés, Palmer, vocal titular
Antònia Benejam Anglada, vocal titular
Santiago Pizarro Simón, vocal titular
José Manuel Ruíz Rivero, vocal titular
Mateu Martínez Martínez, vocal titular
Actua com a secretari, amb veu i sense vot:
Nicolau J. M. Salom Sancho

59

Memòria CEIB 2005

1. Aprovació de la reforma del Reglament del CEIB:
Vots a favor
Vots en contra
Abstencions

27
0
7

2. Altres qüestions:
•

Aprovació de la Memòria corresponent a l’any 2003:
Unanimitat

•

Aprovació de la Memòria corresponent a l’any 2004:
Unanimitat

•

Informe del pressupost de la Conselleria per part del Conseller d’Educació i
Cultura.
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Transcripció de l’Acta:
ACTA DEL PLE ORDINARI DEL CONSELL ESCOLAR DE LES
ILLES BALEARS DE DIA 2 DE DESEMBRE DEL 2005

A les 11’03 h. del dia 2 de desembre de 2005 es reuneix en segona
convocatòria el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears en sessió ordinària al saló del Recinte Firal d’Eivissa-Formentera (Eivissa), baix la presidència del Sr. Romero Valenzuela, President del CEIB.
Abans de començar el desenvolupament de l’ordre del dia, el Sr.
Romero agraeix la col·laboració trobada en l’organització d’aquesta sessió de
treball –primera en la història de plenaris del CEIB que es celebra a l’illa
d’Eivissa–, a la Consellera d’Educació del Consell Insular d’EivissaFormentera, Carolina Torres, membre titular també del CEIB.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Una vegada llegida pel secretari, és aprovada per unanimitat l’acta
corresponent al Ple anterior, celebrat a Palma el 9 de setembre de 2005.
2. Pressa de possessió dels nous membres del Consell Escolar
No es produeix, ja que no es troben presents els dos possibles consellers, que podrien haver complimentat aquest tràmit.
3. Aprovació, si cal, de la reforma del Reglament del CEIB.
El President Sr. Romero atorga la paraula al Sr. Martorell Trobat, qui
durant mesos ha presidit la subcomissió-ponent de la Comissió d’Ordenació
i Innovació encarregada de redactar el projecte de reforma del Reglament del
CEIB. La subcomissió estava formada per els consellers Sra. Esteva Jofre i Sr.
Caldentey Ramos, membres de la Comissió d’Ordenació i de la Permanent
i representants de les dues entitats que havien fet aportacions a l’inici del
procés. Assistits sempre pel secretari Sr. Salom Sancho.
El Sr. Martorell Trobat resalta en primer lloc la trascendència d’un dia
històric con significa la primera reforma del Reglament de funcionament,
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subratlla l’excepcionalitat que significa una adaptació estudiada i madurada
després de posar-lo en pràctica durant anys i no oblida la referència al santoral per dur a terme aquesta reforma.
Fa un breu recordatori del procés seguit i eleva el projecte consensuat
a la Comissió i aprovat en Permanent al que anunciaren presentació d’esmenes puntuals els representants de Cooperatives i de COAPA Balears, per
sometre’ls a la consideració del Ple, que han estan presentades en els terminis reglamentaris.
A continuació la Sra.Cardell Calafat defensa la seva esmena relativa a
suplències en les Comissions específiques; el Sr. Martín Martínez la de l’horari
de reunions asequibles als pares i la Sra. Esteva Jofre les de què les Comissions
Permanents no puguin modificar l’informe elaborat per les Comissions específiques; totes tres no es pogueren consensuar en reunions prèvies.
El Sr. Martorell Trobat cedeix la paraula al també membre de la
Subcomissió Sr. Caldentey Ramos, perque exposi els motius pels quals les
tres esmenes presentades, s’havien tractat els seus pros i contres durant les
sessions de feina, sense arribar a una redacció a gust de tots.
El Sr. Fernández Otero sol·licita de la Presidència, obrir debat sobre
aquestes qüestions i el President Sr. Romero Valenzuela, d’acord amb l’article 42 del Reglament vigent, passa al tràmit de votació, amb els següents
resultats:
a) Esmena presentada per la Sra. Cardell (Cooperatives)
Vots a favor.................................................................. 13
Vots en contra.................................................................6
En blanc ...................................................................... 13
Queda aprovada
b) 1a. Esmena presentada per la Sra. Esteva Jofre (COAPA-Balears)
Vots a favor.................................................................... 5
Vots en contra.............................................................. 16
En blanc ...................................................................... 13
Es desestima
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c) 2a. Esmena presentada per la Sra. Esteva Jofre (COAPA-Balears)
Vots a favor.................................................................... 7
Vots en contra.............................................................. 23
En blanc ........................................................................ 4
Es desestima
A continuació es procedeix a la votació de la reforma de Reglament
global, elevada al Ple per la Comissió Permanent, a la que s’incorporarà l’esmena aprovada en primer lloc, amb el següent resultat:
Vots a favor.................................................................. 27
Vots en contra................................................................ 0
En blanc ........................................................................ 7
Queda aprovada
El Sr. Romero Valenzuela, saluda la presència de la Directora Insular
de la Conselleria d’Educació i Cultura Sra. Pilar Marí, que havia estat convidada al Ple, per celebrar-se a l’illa d’Eivissa.
4 i 5. Aprovació, si cal, de les memòries del CEIB corresponents als anys
2003 i 2004
El secretari Sr. Salom Sancho, presenta les Memòries que ha elaborat
el funcionariat de Secretaria i que la Comissió Permanent va aprovar inicialment el 30 de setembre (la corresponent a 2003) i el 19 d’octubre (la del
2004) i remarca les següents consideracions als fragments dels que ja disposen tots els membres del CEIB, ja conegudes i debatudes en diferents reunions de la Comissió Permanent:
Lamenta l’endarreriment que ha tingut la presentació d’aquestes
Memòries, pel fet de:
– Dificultat de reunir el material corresponent a dos terços de l’any
2003, que pertanyía a l’anterior administració del CEIB, no degut als
anteriors responsables, sinó a la precarietat d’espai primer i trasllat de
tot l’arxiu a la nova seu del Consell Escolar, el març de 2004.
– La complexitat del dia a dia durant el 2004 per dur endavant la tramitació dels Informes que se sol·liciten.
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– La insuficiència de personal a secretaria en relació a la que se considera mínima necessària i que segueix fins al dia d’avui.
Diu que el fet de què durant els mesos de setembre i octubre no s’ha
rebut cap petició d’Informe per part de la Conselleria, ha permès que tot el
personal disponible es dedicàs per complet a enllestir les dues Memòries que
avui es someten a la consideració del Ple.
També assenyala que a la del 2004, s’ha fet una important ampliació
d’informació econòmica, respecte al que és habitual en memòries precedents
i d’altres Consells Escolars, que es limiten a publicar les dades del Pressupost
oficial pre-establert, des de quan encara no funcionava el Consell Escolar,
però que secretaria considera s’ha de puntualitzar molt més la despesa real
que origina el funcionament normal del Consell Escolar, des del convenciment de la linia que el llenguatge popular resumeix dient: “els contes clars i
la xocolata espesa”.
Finalment diu que amb la feina eficaç feta pels Srs. Antich i Vidaña, confia
en què la Memòria 2005 es pugui tancar dins el primer trimestre de 2006,
tal com preveu el Reglament.
- El Sr. Caldentey Ramos es mostra d’acord amb el que ha assenyalat el
Secretari i demana que se faci un esforç per cumplimentar l’Informe anual
que també preveu el Reglament, que se doti al CEIB del suport amb recursos necessaris per dur-lo a terme, ja que és una necessitat contar amb aquest
document, que reculli les dades fiables sobre el sistema educatiu no universitari d’aquestes Illes Balears.
- La Sra. Font Carbonell s’identifica amb l’expressat pel Sr. Caldentey
Ramos sobre la necessitat d’elaborar l’Informe del Sistema Educatiu i que
s’hi hauria de comptar pel proper curs escolar.
-El Sr. Romero Valenzuela, respon que està animat a que es pugui fer
l’Informe ara que farà cinc anys que té vida el Consell Escolar de les Illes
Balears i que possiblement, pugui recollir la situació del quinqueni, ja que
encara no se n’ ha elaborat cap.
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– Sotmesa a votació l’aprovació de la Memòria corresponent a l’any
2003, s’obté el següent resultat:
Vots a favor.................................................................. 33
Vots en contra................................................................ 0
Vots en blanc ................................................................. 0
S’aprova per unanimitat
– Sotmesa a votació, l’aprovació de la Memòria corresponent a l’any
2004, s’obté el següent resultat.
Vots a favor.................................................................. 33
Vots en contra................................................................ 0
Vots en blanc ................................................................. 0
S’aprova per unanimitat
El President Sr. Romero Valenzuela explica que tal com s’assenyala a
l’Ordre del dia feta el 17 de novembre podria haver-hi variació en el punt 6
(informació del Pressupost per part del Conseller) i efectivament s’ha produït una dificultat d’horari d’avió Palma-Eivissa que només es possible amb
un vol a les 14’20 ; per tant se seguirà amb els altres punts de l’ordre del dia,
s’ha previst a continuació un dinar de feina i reanudar el Ple sobre les 15’30
comptant ja amb la presència del Conseller Sr. Fiol Amengual.
– El Sr. Caldentey Ramos manifesta la seva contrarietat perque sembla
així que la presència del Conseller per qüestió tan important com la
de Pressupost, perilla no poder tenir la profunditat que requereix.
7. Informacions President-Secretari
El Sr. Romero Valenzuela, informa del procés seguit des de la reunió
de Presidents de Consells Escolars a Tenerife en el mes de juliol i la de
Múrcia els dies 18 i 19 de novembre, sobre el calendari i guió de treball per
estudiar L’avaluació de la qualitat en el sistema educatiu en el XVI
Encontre de Consells Escolars a celebrar el mes de maig de 2006.
També el Sr. Romero informa que acaba de tenir notícia fa poques
hores que en l’esmenes presentades pel PSOE a la LOE que es debat en el
Congrés de Diputats s’inclou una petició reiteradament demanada, que se

65

Memòria CEIB 2005

modifiqui la composició del Consell Escolar de l’Estat, en el sentit que hi
tenguin representació els Consells Escolars Autonòmics. Es tracta de modificar l’article 31 de la LODE, afegint que els Consells escolars de les
Comunitats Autònomes, estaran representats pels seus Presidents i que en el
Consell Escolar de l’Estat existirà una Comissió territorial constituïda per
aquests Presidents.
Finalment el President Sr. Romero, diu que a instàncies d’una petició
feta en anterior Ple, sobre la necessitat de què el CEIB pugui informar el Pla
d’Ensenyaments Artístics, va fer gestions a la Conselleria d’Educació i
Cultura en aquest sentit i li respongueren que quan el Pla (ara en fase de
consultes obertes a distints sectors) es converteixi en norma legislativa, serà
enviat al Consell Escolar per ser informat.
La Sra. Santaner Pons agraeix la gestió del President, de la que ja en
tenia notícia, perquè a una reunió de la Conselleria amb representants sindicals, el Director General de Planificació i Centres, va confirmar aquesta
gestió del President del CEIB.
El Secretari Sr. Salom Sancho, ratifica la informació remesa a tots els
Consellers/eres a través dels Fulls informatius 66 a 71, que s’han elaborat des
de l’anterior Ple, sobre activitats i gestions de distints tipus i es posa a disposició del Ple sobre els aclariments que considerin oportuns.
No sorgeixen preguntes.

8. Torn obert de paraules.
– La Sra. Cardell Calafat proposa que el Consell Escolar caldria es pronunciàs condennant les pintades ofensives que recentment s’han fet a
un centre escolar de Palma.
– El Sr. Caldentey Ramos suscriu totalment la proposta ja que STEI-i
també en va ser víctima fa uns mesos i per tant estan especialment
sensibilitzats amb aquesta qüestió que rebutgen per a qualsevol institució o entitat.
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– El Sr. Martí Mir posa de relleu el retràs que es torna tenir en el pagaments de despeses i demana que sel’s envii d’una forma més clara.
– El Sr. Alzina Sans demana si els Fulls Informatius es podrien enviar
per correu electrònic.
– El Secretari Sr. Salom li respon que “pren nota” d’aquest preg, no obstant assenyala que a part d’haver-hi dificultats tècniques en aquests
moments, és així mateix un objectiu diversificar els canals d’informació, per assegurar-se que arriben a tots els destinataris; les informacions oficials mitjançant correu electrònic des de Secretaria i les oficioses mitjançant els Fulls Informatius per correu normal.
– El Sr. Caldentey Ramos reitera que independentment dels problemes
horaris d’agenda, per assistència del Conseller a aquest Ple, considera
un cert menyspreu, l’hora en què haurà d’intervenir sobre el tema
Pressupost, ja que té notícia que a les 17 hores té el compromís d’assistir a una primera pedra del Conservatori d’Eivissa.
– El Sr. Romero Valenzuela puntualitza que efectivament té el compromís d’assistir a la col·locació d’una Primera pedra, que li consta el va
adquirir amb posterioritat a la data fixada per aquest Ple a celebrar a
Eivissa, amb l’assistència confirmada pel Conseller.
– La Sra. Santaner comenta que entre tantes primeres pedres com duim
aquest curs escolar, caldria poder dedicar més temps a temes com
ratios, etc. que preocupen al món educatiu.
Exhaurit el torn obert de paraules, s’interromp la sessió a les 12’52 h.
del dia de la data, per assistir a un dinar de feina per gentilesa del Consell
Insular d’Eivissa-Formentera.
9. Informe del pressupost de la Conselleria per part del Conseller
d’Educació i Cultura.
A les 15’41 h. es reanuda la sessió en el mateix confortable saló del
Recinte Firal d’Eivissa-Formentera.
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El President Sr. Romero Valenzuela, agraeix a la Consellera
d’Educació del Consell Insular d’Eivissa-Formentera, les atencions rebudes,
respecte a la sala de reunió, dinar de feina i col·laboració en l’organització
d’aquest Ple.
– A continuació el Conseller d’Educació i Cultura del Govern Balear Sr.
Fiol Amengual, passa a informar sobre les línies mestres del pressupost per a l’any 2006.
(No disposant de cap resum escrit previ, s’agafen a continuació algunes poques notes sobre el mateix. Els consellers/eres del ple disposaven d’una complicada còpia tècnica que figura a la WEIB d’internet
del Parlament balear, facilitada per l’administració actua l del CEIB,
ja que s’havia demanat un avanç sintetitzat de xifres, per la Permanent
al President Sr. Romero, que va interessar per escrit disposar d’aquest
suport previ a la intervenció del Conseller)
Notes recollides:
– En global el pressupost és de 654’562 milions d’Euros.
– Suposa un increment del 6’69%.
– Sanitat i Educació suposen el 67% del Pressupost de la Comunitat
Autònoma.
– El Capítol I d’Educació és molt considerable al pagar-se més de
12.000 nòmines entre funcionaritat públic i concertat.
– Dins Secretaria General Tècnica s’inclou: Institut d’Avaluació,
Observatori per a la convivència i Consell Escolar.
– La Direcció General de Cultura té un pressupost de 9.607 milions
d’Euros i s’espera que el Ministeri del Govern central construeixi una
Biblioteca Pública a Eivissa.
– La Direcció General de Política Lingüística creix un 7%.
– La Direcció General d’Administració Educativa disposa d’increment
en Inspecció Educativa i l’Institut d’Avaluació organitzarà una avaluació a Primària i Secundària per a l’any 2007.
– La Direcció General de Planificació i Centres juntament amb
l’IBISEC obriran una sèrie de nous centres i s’espera que a partir del
curs 2006-07 funcionin Estudis Superiors de Teatre, Dança, etc.
– Es prepara una ordre de finançament de centres concertats que ja està
en el Consell Escolar i que el Conseller vincula a l’Informe que espera d’aquest CEIB.
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– Anuncia la redacció d’un mapa escolar 2006-2011.
– Es demanarà al MEC el 50% dels 18 milions prevists per a les obres
del Conservatori.
– L’IBISEC té un pressupost de 28 milions d’Euros, que potser s’hagi
de completar amb 14 milions o més.
– La Direcció General d’Ordenació i Innovació té com a projecte estelar l’aprenentatge de llengües estrangeres.
– La Direcció General de Personal Docent té prop de 500 milions
d’Euros de pressupost, amb un increment de 200 professors i s’ofertaran 800 plaçes a oposicions per minvar el professorat interí que l’actual administració va trobar en un 32% i que esperen baixar a un
25%, quan la situació ideal seria no superar el 15%.
– La Direcció General d’Universitats crearà un consorci d’infrastructures; s’espera la reforma de la Llei Orgànica d’ Universitats i fa referència als problemes de pèrdua d’un quasi 5% d’universitaris i al fet,
digne d’estudi, de com uns 400 estudiants que han superar la selectivitat no s’incorporen a estudis universitaris.
– Respecte la Direcció General de Formació Professional augmenta el
9’8% del pressupost i recuperarà la gestió de la despesa econòmica
actualment gestionada per la Secretaria General Tècnica.
– En resum qualifica els pressupost de consolidació i creixement.
Torn de paraules
– El Sr. Caldentey Ramos, invoca la conveniència d’haver disposat d’un
resum econòmic, per poder seguir millor l’exposició del Conseller; no
obstant sol·licita:
a) Aclariments sobre si l’execució del 2005 amb pressupost de 2006
no limita l’expansió anunciada d’aquest, ja que sembla hi ha uns
quants milions pendents de pagament.
b) Si el creixement de centres, no suposa augment de despesa per
millorar-los.
c) Si és veritat que hi ha retalls en la Formació del Professorat.
d) Si els 49.000 Euros de pressupost de l’Observatori inclouen el
sou del Coordinador amb nivell de Director General.
– El Sr. Fiol Amengual assenyala que compleix el Reglament informant
dels Pressuposts, no és objectiu donar compte o entrar en debats, que
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això es qüestió del Parlament i rubrica que el pressupost creix, si serà
suficient o no, es veurà en executar el del 2006.
– La Sra. Font diu que esperaven qualque cosa més de la intervenció del
Conseller i posa com a exemples a aclarir:
a) Quants de CEP i cursos es dediquen a formar el Professorat
b) Si cada Direcció General té en les seves plantilles el personal previst o si n’hi ha baratats de lloc.
c) Si la Llei d’Adults té partida pressupostària prevista.
d) Quina és la despesa de manteniment d’escoles.
– El Sr. Fiol considera les preguntes de caràcter retòric per enredar al
Conseller, considerant que es tracta de preguntes-trampa.
No pot contestar als detalls, que només ho podria saber obrint una
investigació.
– La Sra. Esteva Jofre diu mostrar-se preocupada per la disminució de
partida de l’IBISEC, almanco en inversió prevista, ja que no es suficient fer nous centres, sinó mantenir en condicions els existents.
– El Sr. Fiol Amengual manifesta haver-se licitat obra per un valor aproximat de 55 milions d’Euros, que això no vol dir que s’hagi pogut executar tot, perquè l’execució requereix temps. El que si és objectiu del
Pla d’infrastructures en acabar, és haver licitat per una xifra global de
111 milions d’Euros. Finalment posa com a exemples centres de
Ciutadella (Menorca), Sant Antoni (Eivissa), Son Fangos (Manacor).
– El Sr. Martín Martínez es manifesta preocupat per qüestions com:
a) Manteniment d’equips informàtics dels centres.
b) Augment d’usuaris en els menjadors escolars
c) Gratuïtat de llibres de text (recordant l’oferta dels Pares a la
Conselleria) en cercar una fórmula de finançament.
d) Formació de pares, com a mesura preventiva per a una millora
de la convivència.
– El Sr. Fiol Amengual considera que un gran problema de convivència
no hi és; es tracta de casos puntuals; que és veritat l’increment de
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combustible en la qüestió de transport escolar; i que el tema dels llibres de text no s’ha pogut abordar en aquesta Comunitat Autònoma,
com s’ha pogut fer a altres, per criteris de prioritats, ja que aquí augmenta la població escolar, mentre disminueix a altres. Per acabar se
mostra disposat a cercar mecanismes per afrontar la gratuïtat dels llibres de text.
I quan són les 16’50 hores i no havent-hi més assumptes a tractar es
dóna per acabat el Ple en el dia de la data.

El Secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

El President
Joan Francesc Romero Valenzuela
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Taula resum assistència al CEIB 2005

A: assisteix; -: no assisteix; S: assisteix suplent; 22/03/2005: data nomenament o cessament
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4.2. Permanents
Permanent Ordinària de dia 12 de gener de 2005
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 10,31 i les 13’15 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .10 membres 83 %
Excusen Assistència: . .1 membres

Percentatge d’assistències

ASSISTENTS
Joan Francesc Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Francesca Rigo Pons, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal suplent
Josep Mora Serra, vocal titular
Jordi Llabrés Palmer, vocal titular
Mateu Martínez Martínez, vocal titular
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Guillem Estarellas Valls, vocal titular

Excusen la seva assistència per causes justificades
Rogelio Araújo Gil, vocal titular
Actua com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho

Acords presos:
–
–
–

Aportacions al document-síntesi del Consell Escolar d’Aragó.
Canvi de data del Ple previst pel mes de febrer.
La Comissió d’Ordenació durà a terme el treball d’estudi de la reforma del Reglament.

Precs i preguntes plantejats:
– Informació sobre vots particulars a l’informe 10/04.
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ACTA DE LA PERMANENT ORDINÀRIA
DE 12 DE GENER DE 2005
A les 10’31 h. del dia de la data, es reuneixen en segona convocatòria
els membres del CEIB, que formen la Comissió Permanent convocada amb
caràcter ordinari.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Després de ser llegida pel secretari, s’aprova per 5 vots a favor i 2 abstencions l’acta corresponent a la Comissió Permanent celebrada el 2 de desembre de 2004. Justifiquen l’abstenció la Sra. Esteva Jofre i el Sr. Martínez
Martínez, per no haver assistit a la reunió de la Comissió referenciada.
2. Aportacions al document-síntesi del Consell Escolar d’Aragó
El President Sr. Romero informa que en el termini de 10 de gener,
acordat en Permanents i Ple anterior, s’han rebut 4 esmenes presentades per
FERE i 2 presentades per COAPA-Balears, que passen a ser debatudes cara
a la seva remissió al Consell Escolar d’Aragó entre avui dia 12 i demà 13 de
gener.
Transcorreguts sucosos debats en la major part de les esmenes, en els
quals intervenen pràcticament la totalitat dels consellers/eres presents a
aquesta reunió s’acorda remetre les esmenes següents:
Núm. 1. Esmena pàg. 19 - Formular una redacció consensuada a proposta
del Vicepresident Sr. Martorell Trobat.
Núm 2. Esmena pàg. 24 - Optar per l’opció B per trobar un punt de consens entre els membres de la Comissió Permanent.
Núm .3. Esmena pàg. 31 - Aportar al debat una 4ª opció consensuada, que
en certa manera suposa un alleugerament del text de l’opció 2ª del document síntesi, que se acosta més a la nostra realitat insular. No obstant,
això no significa consens en cap de les 4 opcions.
Núm. 4. Esmena pàg. 36 a 38 - Com a consens generalitzat es produeix un
apropament al Cap. 12 del Document Base del MEC, més que a la redacció del document de Saragossa, si bé tenint en compte les matitzacions
respecte aquest capítol que es consideraren en el document elaborat per
la Permanent d’aquest CEIB a l’informe enviat a Saragossa i el tractament que se li va donar en el Ple del mes de desembre quan es va apro-
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var l’informe sol·licitat pel Conseller d’Educació i Cultura de la nostra
Comunitat Autònoma.
Núm. 5. Esmena pàg. 33 - D’adició, se remet tal com s’ha presentada a
aquesta Permanent.
Núm 6. Esmena pàg. 33 - Idem. Idem.
3. Canvi de data del Ple previst pel mes de febrer
El President Sr. Romero proposa l’ajornament del Ple previst per dia
4 de febrer en el calendari de reunions aprovat a principis de curs, donat que:
A) La data coincideix amb les possibles jornades de Consells autonòmics i de l’Estat a Saragossa.
B) No hi ha en el dia avui, temes transcendents que s’hagin de sotmetre a la consideració del Ple.
S’aprova per unanimitat.
El Sr. Martínez Martínez expressa la conveniència de què el document
enviat a Saragossa s’hauria de sotmetre al Ple.
El Sr. Romero respon que donada l’experiència de 17 anys de Jornades
on es debaten qüestions comuns per part dels Consells Escolars, com a qüestions d’estudi i no de decisió, no té notícia que s’hagin debatut en Ple, a més
que en moltes ocasions, com avui mateix, els terminis de remesa d’aportacions no ho permet; per la qual cosa la Comissió Permanent si té capacitat
legal per opinar en nom del Consell Escolar.
4. Informació sobre vots particulars a l’informe 10/2004
El Secretari informa de les disfuncions hagudes en la presentació de
vots particulars per part de FETE-UGT en posterioritat al darrer Ple, tota
vegada que el termini s’havia tancat a 7 de desembre i no va arribar fins el
dia 14 de desembre, procedent del Registre de la Conselleria d’Educació.
De tota manera va ser enviat al Conseller d’Educació i Cultura perquè acompanyàs l’informe corresponent si ho considerava oportú.
5. Procés de reforma del Reglament del CEIB
El President Sr. Romero informa s’han rebut aportacions per iniciar la
redacció d’un document al respecte, per part de COAPA-Balears i STEI-i.
Es debat quina Comissió seria més convenient iniciàs el treball d’es-
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tudi del Reglament i a proposta de la Sra. Esteva Jofre s’acorda sigui la
d’Ordenació.
Respecte al Ponent, a proposta del Sr. Llabrés Palmer s’acorda otorgar un vot de confiança al President del CEIB perquè proposi un Ponent per
aquesta tasca.
El Secretari recorda que en compliment del Reglament actual, aquestes
primeres aportacions rebudes que s’han facilitat als membres de la Permanent,
no s’envien a tots els components del CEIB, sinó que es consideren aportacions
per fer una primera feina i si s’enviaran a la consideració de tots els membres
amb els terminis reglamentaris, no les propostes que la Permanent en el seu dia
aprovi per dos terços, per una posterior elevació al Ple.
6. Torn obert de paraules
No se’n enregistren.
I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 13’15 hores s’aixeca la
sessió, de la qual, com a secretari, estenc acta.
Palma 12 de gener del 2005
Vist i plau
El Secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

El President
Joan Francesc Romero Valenzuela
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Permanent Ordinària de dia 26 de gener de 2005
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 11’08 i les 12’08 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .6 membres 50 %
Excusen Assistència: . .4 membres

Percentatge d’assistències

ASSISTENTS
Joan Francesc Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Francesca Rigo Pons, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal suplent
Margalida Moyà Pons, vocal titular

Excusen la seva assistència per causes justificades
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Mateu Martínez Martínez, vocal titular
Rogelio Araújo Gil, vocal titular
Guillem Estarellas Valls, vocal titular
Actua com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho

Acords presos:
–
–

Inici del procés de renovació de la meitat dels membres del CEIB segons assenyala l’article 11.
Substitució del Sr. Melis Nebot per la Sra. Esteva Jofre, com a titular de la Permanent.

Precs i preguntes plantejats:
–

S’informa que s’està procedint a l’enquadernació de les actes del CEIB.
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ACTA DE LA PERMANENT EXTRAORDINÀRIA
DE 26 DE GENER DE 2005
A les 11’08 hores del dia de la data, es possible constituir-se en segona convocatòria per haver-hi reglamentàriament els components suficients
de la Comissió Permanent d’aquest CEIB, agraint de forma especial l’assistència dels components relacionats, que voluntàriament han superat les
adverses dificultats climatològiques per desplaçar-se a la seu del Consell
Escolar.
Dificultats en relació a desplaçament, per la neu que cau sobre Mallorca amb el factor positiu de donar una bellesa inèdita al paisatge que rivalitza amb la coneguda dels ametlers en flor.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, corresponent a 12 de gener de
2005
S’ aprova per unanimitat.
2. Informe del President sobre la reunió de Presidents de Consells Escolars celebrada a Terol el 20 de gener
El President informa que en un ambient de gran consideració i respecte, es va aconseguir superar les importants diferències de criteri sobre les
Jornades previstes a Saragossa arribant-se a consensuar uns acords sobre el
desenvolupament de les mateixes, que s’inclouen a continuació:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Assistència de 8 persones de comunitats uniprovincials i 10 multiprovincials, inclòs Estat.
A la presidència de taules de debat hi haurà dos presidents CEA, un
membre Comissió tècnica CEA.
Els debats finalitzaran l’horabaixa del dijous.
Les intervencions dels consells es faran per portaveus dels consells.
Els vots particulars existents dins cada Consell restaran per a ús intern
de cada Consell.
El document de treball és el Document anomenat núm. 1, remés el
22 de desembre pel CEA.
Una comissió formada per Múrcia, Andalusia, Madrid, Aragó i
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Castella - La Manxa i, en el seu cas, Canàries, estudiarà les esmenes
presentades i tractarà d’incorporar al document de síntesi les de caire
merament tècnic.
8. Les esmenes no tècniques és remetran a tots els consells el dimarts 25
durant l’horabaixa, per ésser conegudes per tots els CEA i de l’Estat,
sobre les quals es posicionaran en el debat de Saragossa.
9. El document que es remetrà el dimarts consistirà en el document síntesi, amb les esmenes de caire tècnic incorporades, més les esmenes de fons
obrint distintes opcions (com les ja incorporades a certs apartats).
10. El debat de Saragossa és pronunciarà, quan sigui possible, per consens, sobre les citades opcions. En el cas de no arribar a cap acord,
s’inclouran les opcions al text final.
11. Al text final s’inclouran com a addendes els documents aprovats a les
Trobades anteriors i els documents que cada consell escolar ha elaborat inicialment sobre el text aprovat pel Ministeri.
12. De cara a l’elaboració de la declaració final dels presidents, hauria
d’habilitar-se com a grup de treball permanent al llarg de la reunió de
Saragossa, la Comissió citada en el punt 7.
En conseqüència el document de debat serà el que s’elaborarà per la
Comissió de Presidents esmentada i no el Document síntesi 2, que va arribar el 19 de gener a darrera hora i que s’havia de trametre el 21 de gener
(degut a la festa del 20 de gener a Palma) i va quedar abolit el dia 20 a Terol.
El Secretari informa que en el mateix s’estimaven les esmenes 1, 3 i 6,
quedava per a revisió la núm.5 i no s’incloïen les esmenes 2 i 4, presentades
pel CEIB.
També assenyala que en el moment de la present reunió no ha arribat
encara el document elaborat els dies 24 i 25 de gener a Madrid, però que tot
d’una que es disposi d’ell serà remès als components de la Permanent.
Sobre el procediment seguit per representar el CEIB a Saragossa els
dies 1 a 4 de febrer, s’ha contactat amb tots els components de la Permanent,
en una primera ronda amb els titulars i en una segona amb els suplents, per
ocupar les 8 places previstes per a Balears.
3. Inici del procés de canvis de Consellers
El President Sr. Romero Valenzuela informa que d’acord amb el reglament vigent s’ha iniciat el procés de renovació de components del CEIB,
fent la consulta a la Conselleria d’Educació i Cultura que assenyala l’article
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11 sobre representativitat.
S’ informa a la Permanent de la relació de membres, per sectors, que
cal renovar, que és la següent:
Grup a: Professorat:
Professors del sector públic:
Titular
• Onofre Martí Mir
• Pere J. Mir Martorell
• Juan Carlos García Martín

Stei-i
ANPE
CCOO

Suplent
Rosa Cabiró Olives
Margarita Navarro Alorda
Elisa Castelo Tacons

Stei-i
ANPE
CCOO

Professors del sector privat concertat:
Titular
• Francesca Rigo Pons
Stei-i
• Juana González Morcillo
USO

Suplent
Mercè Romagosa Ferrer
Stei-i
Mª Cruz Martínez Márquez USO

Grup b: Pares i mares d’alumnes:
Pares i mares d’alumnes del sector públic:
Titular
• Catalina Esteva Jofre
COAPA
• Fernando Martín Martínez
COAPA
• Manuela Ocaña Martín
COAPA

Suplent
Esther Sosa Díaz
Jaume Tugores Fuster
Catalina Sastre Ferrer

Grup c: Alumnes d’ensenyament no universitari:
Alumnes del sector públic:
Titular
Suplent
• Maria Fullana Company
FAEB
Emma Montserrat Calbó

COAPA
COAPA
COAPA

FAEB

Grup e: Representants titulars de centres privats:
Titular
Suplent
• Marc González Sabater
FERE
Margarita Llabrés Botellas FERE
Grup f: Representants de les centrals i organitzacions sindicals:
Titular
Suplent
• Joana Maria Alorda Fiol
UGT
Francisco Verdejo Pérez
Grup g: Representants d’organitzacions patronals:
Titular
Suplent
• Marta Monfort Miserach
EG
Miquel Balle Palou

EG

Grup h: Representants de la Conselleria competent en Educació:
Titular
• Jordi Llabrés Palmer
(Conseller d’Educació i Cultura)
Grup j: Representants de l’administració local:
Titular
• Rogelio Araújo Gil
Aj. Palma
• Juan Roberto Masdeu Mayans Aj. Form.
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• Antonia Benejam Anglada

FELIB

Ramón Orfila Pons

Grup k: Representants del Consells insulars:
Titular
Suplent
• Mateu Martínez Martínez
C. Menorca Manel Martí Llofriu

FELIB

C. Menorca

Grup m: Personalitats de prestigi recnegut:
Titular
• Jaume Oliver Jaume
(Conseller d’Educació i Cultura)
• Miquel Vives Madrigal
(Conseller d’Educació i Cultura)

– La Sra. Rigo Pons, demana si el llistat de canvis es enviat a tots els
membres del CEIB.
– El Secretari respon que s’informa amb tot detall a la Permanent i que
se remetrà a les institucions i entitats afectades.
– La Sra. Esteva Jofre, demana que en el cas que es produís canvi de
representativitat, convendria saber quins són els criteris que s’han
seguit, per si fos objecte de reclamació o no el cupo assignat.
– El President li respon, que és competència de la Conselleria la distribució, i que per tant el CEIB potser no tengui informació d’aquests criteris.
– El Secretari ratifica la intepretació mitjançant la lectura de l’article
11.1. No obstant, interpreta que si veu modificada la representativitat, com que se li comunicarà el nombre assignat per fer propostes de
nomenament podrà deduir si han existit variacions, des del moment
que coneix el global per cada apartat que és invariable, segons l’ article 8 del Reglament i l’article 9 de la Llei de Consells Escolars.
– La Sra. Esteva Jofre, insisteix en què s’haurien de conèixer els criteris
seguits i es generalitza l’apreciació de què tal volta és un apartat modificable del Reglament sense invalidar que se sol·liciti de la Conselleria l’informació que consideri necessària, que és la que fa la distribució i no el
CEIB.
4. Substitució d’un membre de la Comissió Permanent
El Secretari informa que està en tramitació de publicació en el BOIB
la substitució del Sr. Melis com a titular de la Permanent, en conseqüència,
en aplicació de l’article 23.6, la Sra. Esteva Jofre passarà automàticament per
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la seva condició de Suplent a ser Titular de la Permanent, en el moment que
es produeixi la publicació en el BOIB la substitució del Sr. Melis.
5. Torn obert de paraules
• El Secretari informa que en el dia d’ahir es va rebre la sol·licitud d’informe sobre l’Ordre de ordenació del batxillerat en règim nocturn i va ser
remesa d’immediat a efectes d’aportacions a tots els membres del Consell
Escolar (art. 38.2), advertint que el termini de dos mesos per a la seva tramitació acaba coincidint amb el Divendres Sant.
• També informa que s’està procedint a revisar totes les Actes del Consell
Escolar des de la seva fundació per procedir a enquadernar-les agrupant
les corresponents a 2001-2002 i 2003-2004. Mesura que rep l’opinió
favorable de tots els presents.
I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 12’08 hores s’aixeca la
sessió, de la qual, com a secretari, estenc acta.
Palma 26 de gener del 2005
Vist i plau
El Secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

El President
Joan Francesc Romero Valenzuela
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Permanent Ordinària de dia 18 de febrer de 2005
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11)
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 10’12 les 12’21 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .7 membres 58 %
Excusen Assistència: . .3 membres
ASSISTENTS
Joan Francesc Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Jordi Llabrés Palmer, vocal titular
Mateu Martínez Martínez, vocal titular

Percentatge d’assistències

Excusen la seva assistència per causes justificades
Francesca Rigo Pons, vocal titular
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Guillem Estarellas Valls, vocal titular
Actua com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho

Acords presos:
–
–
–

Designació de la Comissió d’Ordenació per elaborar l’informe sobre l’Ordre de
Batxilletar Nocturn i del Sr. Llabrés Palmer com a Ponent.
Informació sobre la Reunió dels Consells Escolars a Saragossa.
Notificació del l’escrit de la Conselleria d’Educació sobre la representativitat i nous
membres del CEIB que cal propossar.

Precs i preguntes plantejats:
–
–

Es lamenta que quedi un lloc buit en la representativitat dels alumnes i la poca representativitat de Menorca dins el CEIB.
Es recull la insatisfació sobre el retràs en el pagament de les despeses del CEIB i dels
Cestres.
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ACTA DE LA PERMANENT ORDINÀRIA
DE 18 DE FEBRER DE 2005
A les 10’12 hores del dia de la data, es reuneixen en segona convocatòria els membres del CEIB que formen la Comissió Permanent convocada
amb caràcter ordinari.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Una vegada llegida l’acta de la sessió anterior corresponent al 26 de
gener s’aprova per unanimitat.
2. Designació de Comissió i Ponent per informar l’Ordre de Batxillerat
Nocturn (Informe 01/2005)
A proposta del President Sr. Romero Valenzuela, s’acorda que el
Ponent sigui el conseller Sr. Llabrés Palmer i la Comissió d’Ordenació i
Innovació l’encarregada de redactar l’informe per elevar a la Permanent.
El secretari informa que se va acabar el termini reglamentari d’aportacions, sense que se’n hagi rebuda cap.
En conseqüència les opinions de la comissió en la reunió o reunions que
s’acordi tenir, serà la contribució real a l’informe que redacti la ponència.
3. Informe del President sobre la reunió dels Consells Escolars a Saragossa
El President informa de la reunió haguda a Saragossa entre els dies 1
i 4 de febrer, que va tenir aspectes positius en quan a mantenir el consens
entre els Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat i aspectes insatisfactoris .
La Sra. Esteva Jofre la qualifica d’antidemocràtica i vergonyosa, expressant el parer dels dos representants de pares que hi assistiren i de la consellera
de l’STEI que també ho va viure, tant per l’organització de les sessions com per
la impossibilitat que tingueren els representants de diversos sectors del Consell
en participar, debatre i votar, i, per tant protesta de les Conclusions, per considerar no reflecteixen l’opinió dels assistents, només la dels Presidents.
El Secretari recorda que es va remetre d’immediat per correu a tots els
membres del CEIB, les conclusions que es varen llegir a l’acte de cloenda i
el Full informatiu núm 40 sobre el particular.
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Així mateix llamenta que, mentre el CEIB va complir tots els terminis
en aportació de documents, que s’anaren fixant en les reunions organitzatives
de Presidents dels Consells Escolars, que queden reflectides a diferents actes de
Permanents, va haver-hi Consells Escolars que no les compliren i posa com a
exemple el Consell Escolar de València que no les va tenir fins a finals de gener
o el del Consell Escolar de l’Estat que no va ser fins ahir 17 de febrer.
El Sr. Martorell Trobat aporta l’opinió que en la seva experiència professional resulta una de les reunions més deplorables i difícils a què ha assistit i considera que resulta llamentable deliberar sobre campanyes ideològiques, en defensa de corporativismes sectorials que moltes vegades obliden
l’eix- Nin que és el que realment importa.
4. Consulta sobre esborrany de Decret que modifica el Decret 12/2002 de
25 de gener
El President informa que recollint la insatisfacció expressada oficialment per consellers/eres del CEIB sobre la quantia de les percepcions per
assistència, manutenció i desplaçaments de membres del CEIB, ha fet diferents gestions davant la Conselleria d’Educació i Cultura que han arribat a
fruitar amb la decisió presa per Secretaria General, en fer un nou Decret a la
major urgència que modifiqui o derogui el 12/2002 de 25 de gener, al qual
ens havíem d’atendre.
Explica també que és un Decret de percepcions i per tant no passa pel
Consell Escolar, si bé en la seva elaboració hi ha col·laborat la secretaria del
CEIB. L’esborrany està pendent de dur-se a Acord de Govern i cita algunes
quanties notablement millorades, si bé no es reflecteixen en acta, per quan
són peticions i la decisió de fixar-les correspon a les Conselleries d’Educació
i Hisenda.
El que si està clar és que està en tramitació ràpida per part de Secretaria General de la Conselleria, amb efectes a 1 de gener de 2005.
* Qualque membre de la Permanent demana sibil·linament si preveu les
moratòries dels pagaments, vista la situació actual i se li contesta que
no ho contempla.
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5. Informe de situació de la renovació de components del Ple del Consell
Escolar
El President Sr. Romero informa que a mesura s’ha rebut de la
Conselleria d’Educació i Cultura la consulta feta sobre representativitat,
s’han remès els escrits corresponents a les Institucions perquè proposin
noms concrets dels seus representants.
– Pel Professorat, el sector públic suposa 1 representant de STEI-i, 1
representant de CCOO i 1 d’ANPE. Per l’ensenyament concertat: 1
d’STEI-i i 1 d’USO.
– Per pares i mares: 3 de COAPA i 2 de FAIB.
– Per alumnat, queda buida la plaça perquè no consta cap federació
d’associacions d’alumnes.
– Per Titulars de Centres privats, 1 de FERE, que ha d’ésser titular de
centre privat.
– Per Patronals, 1 d’Educació i Gestió.
– La resta de canvis o renovacions a fer, venen donades directament per
entitats concretes com Ajuntament de Palma, Consell Insular de
Menorca, etc.
El Secretari informa que en aquests moments ja s’han rebut les propostes de FELIB, USO, CCOO i en el moment acaba d’arribar la de FAIB.
6. Torn obert de paraules
– La Sra. Esteva Jofre, demana i lamenta com és queda buit el representant
d’alumnat i se li respon que segons diu la Conselleria és perquè no consta l’existència de cap federació d’associacions d’alumnat.
– El Sr. Martínez Martínez també lamenta la situació que de forma semblant es produeix en el Consell Escolar de Menorca.
– Es recull una insatisfacció generalitzada pel retràs en el pagament de despeses, tant als components del CEIB com sembla també als Centres.
– El Sr. Romero informa que segons les gestions fetes davant Secretaria
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General, la resposta és que precisament aquests dies s’està activant el procés, per poder fer efectiva la despesa pendent dins pocs dies.
– Finalment el secretari informa d’haver rebut un escrit sobre el projecte de
APIPA-IA, que de moment no es tramita a deliberació del CEIB per
quan si bé podria entrar en els articles 1 i 3.7 de la Llei de Consells
Escolars i tractar-se en base a l’article 7.10, se podria estudiar si tingués
forma concreta i articulada en funció de l’article 12.3 apartat c) de la llei
de Consells i en aplicació de l’article 24.c del Reglament.
I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 12’21 hores s’aixeca la
sessió, de la qual, com a secretari, estenc acta.
Palma 18 de febrer del 2005
Vist i plau
El Secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

El President
Joan Francesc Romero Valenzuela
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Permanent Ordinària de dia 18 de març de 2005
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 10’06 les 10’53 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .9 membres 75 %
Excusen Assistència: . .3 membres

Percentatge d’assistències

ASSISTENTS
Joan Francesc Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Josep Mora Serra, vocal titular
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Guillem Estarellas Valls, vocal titular
Jordi Llabrés Palmer, vocal titular

Excusen la seva assistència per causes justificades
Mateu Martínez Martínez, vocal titular
Francesca Rigo Pons, vocal titular
Rogelio Araújo Gil, vocal titular
Actua com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho

Acords presos:
–

S’aprova, per unanimitat, remetre l’informe 1/2005 corresponent a l’Ordre que regula el Batxillerat nocturn al pròxim Ple.

Informacions:
–
–

El President dona compte a la Permanent de la remissió dels nous membres, de la
renovació de la meitat preceptiva, per a la publicació al BOIB.
El President dona compte de la dinàmica seguida i la situació actual del treball seguit
fins a la data, per a la reforma del Reglament.

Precs i preguntes plantejats:
–
–

El Sr. Caldentey i la Sra. Esteva s’interesen sobre si ha entrat una Llei d’Adults per
informar.
El Sr. Martorell s’interesa per la llista de llibres que han entrat
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ACTA DE LA PERMANENT ORDINÀRIA
DE 18 DE MARÇ DE 2005
A les 10’06 hores del dia 18 de març de 2005, es reuneix en sessió
ordinària en la seu del Consell Escolar de les Illes Balears la Comissió
Permanent.
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
Llegida l’acta de la sessió celebrada per aquesta Comissió el dia 18 de
febrer de 2005, s’aprova per unanimitat.
2. Aprovació, si cal de l’informe 1/2005 sobre l’ordre de Batxillerat nocturn
El Ponent Sr. Llabrés Palmer exposa l’esborrany d’informe 1/2005 corresponent a l’Ordre sobre Batxillerat nocturn. Intervenen en el debat la majoria
de components de la Permanent sobre certes puntualitzacions i al final s’aprova per unanimitat, elevar-lo al pròxim Ple.
3. Informe del President sobre la situació de membres del Consell Escolar
El Sr. Romero Valenzuela informa que una vegada completada la
recepció de propostes per part de les institucions integrants del CEIB, en
data de 15 de març s’ha remès la relació de noms proposats al Conseller
d’Educació i Cultura perquè es faci el corresponent nomenament, que s’ha
de publicar en el BOIB.
La renovació de components és la següent, de la qual s’informa a la
Comissió Permanent, i que també serà comunicada a la totalitat de membres del Consell mitjançant el full informatiu núm. 45.

a) Professorat
• Onofre Martí Mir (T)
• Francesca Rigo Pons (T)
• Juana González Morcillo (T)
• Pere Josep Mir Martorell (T)

Rosa Cabiró Olives (S) proposta STEI-i (igual)
Ramón Mondéjar Coll (S) proposta STEI-i (igual)
aquest substitueix a Mercé Romagosa Ferrer
Cruz Martínez Márquez (S) proposta USO (igual)
Isabel Lozano Lopera (S) proposta ANPE
aquesta substitueix a Margarita Navarro Alorda
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• María José Gibert Cabot (T)

Miguel Ángel Molina Torrens (S) proposta CC OO
substitueixen a Juan Carlos García Martín i Elisa
Castelo Tacons

b) Pares/Mares
• Catalina Esteva Jofre (T)
Esther Sosa Díaz (S) proposta COAPA (igual)
• Joana Maria Prohens Salom (T) Josep Valero González (S) proposta COAPA
substitueixen a Fernando Martín Martínez i
Jaume Tugores Fuster
Catalina Sastre Ferrer (S) (igual)
• Manuela Ocaña Martín (T)
c) Alumnat (está buit 1 lloc per no figurar actualment la confederació FAEB)
d) Personal administratiu (2 representants pendents de proposar)
e) Titulars de centres privats
• Marc González Sabater (T)

Margalida Llabrés Botellas (S) proposta FERE (igual)

f ) Centrals sindicals
• Joana Maria Alorda Fiol (T)
Francisco José Verdejo Pérez (S) (igual)
• (pendent la proposta de CC OO)
g) Representants de patronals
• Marta Monfort Miserachs(T)

Miquel Balle Palou (S) proposta EG (igual)

h) Representants Conselleria
• Jordi Llabrés Palmer proposta Conselleria (igual)
i) Consells Escolars Insulars
(pendents de proposar Mallorca i Eivissa-Formentera)
j) Ajuntaments
• Palma- Rogelio Araújo Gil (T)

Margalida Duran Vadell (S) proposta Ajuntament
Palma (igual)
• Juan Roberto Masdeu Mayans (T) Antonio Campillo Mari (S) proposta Ajunt.
Formentera (igual)
• Antònia Benejam Anglada (T) Ramon Orfila Pons (S) proposta FELIB (igual)

k) Representants Consells Insulars
• Mateu Martínez Martínez (T) Manel Martí Llufriu (S) proposta Consell I.
Menorca (igual)
m) Personalitats prestigi
• Jaume Oliver Jaume i Miquel Vives Madrigal proposta Conselleria (igual)

Així mateix es cobreixen les dues places vacants de l’apartat b) amb els
següents components:
• Arnau Seguí Gornés (T)
• Francisco Picó Estela (T)

Miquel Reynés Cerdà (S) proposta FAEB
Manolo Barceló Suárez (S) proposta FAEB
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4. Informe del Secretari sobre diverses qüestions
A) Reforma del Reglament
Complimentant l’acord pres per la Comissió Permanent de 18 de
febrer de 2005, d’encarregar la redacció d’una Ponència a través de la Comissió d’Ordenació i Innovació, s’ha desenvolupat la següent dinàmica:
– El mateix 18 de febrer es va reunir la Comissió específica d’Ordenació
i Innovació per iniciar els treballs.
– El 4 de març va haver-hi una reunió de la subcomissió de Ponència i
va treballar el document fins a l’article 11.
– El 8 de març va haver-hi nova reunió de la Comissió específica
d’Ordenació que va considerar la conveniència de què continuàs els
seus treballs la subcomissió de Ponència, abans de tornar-se a reunir.
– Per avui dia 18 de març, està prevista una nova sessió de feina per part
de la Subcomissió de Ponència.
B) Enquadernació de les Actes del Consell Escolar
Es presenta a la Permanent els tres toms enquadernats amb paginació
numerada de principi a fi, que s’ha fet de totes les Actes de Ple, Permanents
i Comissió des de l’origen del CEIB.
Els toms corresponen als anys 2001-2002 (1 tom), 2003 (1 tom) i
2004 (1 tom).
C) Pla de Formació Professional del País Basc
El Secretari posa a la consideració de la Permanent el voluminós Pla
de Formació del País Basc pel pròxim quatrienni que va ser presentat a
Donostia el dia 28 de febrer i que va recollir representant el CEIB, com ja
se’n informava mitjançant el núm. 43 del Full informatiu.
5. Temes pel Ple ordinari del mes d’abril.
El President Sr. Romero Valenzuela informa que els temes prevists al
Ple ordinari de dia 8 d’abril són:
La renovació de membres del CEIB, l’informe 1/2005 sobre l’Ordre
de Batxillerat nocturn i una intervenció informativa per part del Director
General de Personal Docent.
Així mateix informa que s’han fet totes les gestions per celebrar
aquest Ple a la Biblioteca de l’IES de Santanyí, seguint la línia d’itinerància

91

Memòria CEIB 2005

a diferents indrets de la Comunitat Autònoma prevista a l’article 13.2 de la
Llei. Resta tan sols, organitzar el desplaçament col·lectiu pels consellers/eres
que si vulguin sumar.
Tot s’aprova per unanimitat.
6. Torn obert de paraules
– El Sr. Caldenteny Ramos demana si ha entrat al Consell Escolar el projecte de Llei d’Adults.
– La Sra. Esteva Jofre recorda que fa uns anys el CEIB ja va informar un
projecte de Llei d’Adults.
– El Secretari respon que al dia d’avui no ha entrat al CEIB cap Llei
d’Adults i en resposta a la Sra. Esteva, creu que es d’esperar que la que
ara tova sigui diferent respecte la que se va informar en el seu moment.
– El Sr. Martorell Trobat, s’interessa per com a la relació de llibres que s’han
incorporat recentment a la Biblioteca del CEIB, dels quals s’envia llistat
a tots els membres del Consell, hi figuren faules i rondalles.
– El Secretari li respon, que el conjunt de llibres rebuts-una cinquantenacorresponen a una gestió del President davant la Directora General de
Cultura, que ha remès gratuïtament un lot molt interessant on hi ha llibres de molt distinta tipologia: assaig, història, novel·la, poesia, etc. entre
els quals és veritat hi figuren rondalles que poden ser, un contrast molt
interessant entre la fantasia –en opinió personal–, els somnis i la il·lusió,
respecte a la cruesa material que suposa l’endarreriment dels pagaments
per part de la Conselleria, que es troba a punt de cumplir el I aniversari.

I no havent-hi més assumptes a tractar, a les 10’53 hores s’aixeca la sessió,
de la qual, com a secretari, estenc acta.
Palma 18 de març del 2005
Vist i plau
El Secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

El President
Joan Francesc Romero Valenzuela
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Permanent Extraordinària de dia 15 d’abril de 2005
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 11’30 i les 12’41 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .8 membres 62 %
Excusen Assistència: . .1 membres
ASSISTENTS
Joan Francesc Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Joana María Alorda Fiol, vocal titular
Jaqueline Cardell Calafat, vocal titular

Percentatge d’assistències

Excusen la seva assistència per causes justificades
Amador Alzina Sans, vocal titular
Actua com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho

Acords presos:
–
–
–

Constitució de la nova Permanent renovada al Ple de dia 8 d’abril.
Creació de les noves Comissions especifiques segons procediment de l’article 25 del
Reglament.
Designació de la Comissió d’Ordenació per elaborar l’informe 02/2005 sobre la Llei
d’Educació i Formació Permanent de les Persones Adultes i del Sr. Oliver Jaume com
a Ponent

Informacions:
Precs i preguntes plantejats:
–
–
–

El Sr. Fernández Otero i altres demanen l’assistència d’un representant de la Conselleria per informar sobre la Llei d’Adults.
El Sr. Caldentey fa constar que resten sense pagar les dietes del CEIB.
La Sra. Esteva fa constar que els decrets de mòduls per a Concerts no varen passar pel
CEIB.
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ACTA DE LA PERMANENT EXTRAORDINÀRIA
DE 15 D’ABRIL DE 2005
A les 11’30 hores del dia 15 d’abril de 2005, es reuneix en sessió
extraordinària en la seu del Consell Escolar de les Illes Balears la Comissió
Permanent.
1. Constitució de la Comissió Permanent
Es constitueix amb els components assistents, la Comissió
Permanent, renovada en el Ple ordinari del Consell Escolar, celebrat el dia 8
d’abril del 2005, ja que hi ha “quorum” suficient (article 32.2 del
Reglament).
2. Aprovació, si cal de l’acta de la sessió anterior
Després de ser llegida pel Secretari, s’aprova per unanimitat l’acta de
la sessió anterior, corresponent al dia 18 de març de 2005.
3. Creació de les Comissions específiques
A continuació, a partir de les preferències dels consellers/eres que els
han formulat per escrit entre el 8 d’abril i ahir dia 14 d’abril i, seguint el
procediment previst a l’article 25 del Reglament del CEIB, queden distribuïts de la següent manera:
Planificació, construccions i equipament
1ª opció:
Francesc Romero Valenzuela
Joan Martorell Trobat
Pere Pau Cintes
Francesca Rigo Pons
Joana Mª Prohens Salom
Francesc J. Picó Estela
Jaume Oliver Jaume
Miquel Angel Mansilla Rodríguez
Josep Mora Serra
Juan Roberto Masdeu Mayans
Santiago Pizarro Simón
Carmen Oliver Arellano
Jose M. Ruíz Rivero
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2ª i 3ª opció:
Edelmiro Fernández Otero
Magdalena Mateu Gelabert
Catalina Esteva Jofre
Rogelio Araújo Gil

Ordenació i Innovació del Sistema Educatiu
1ª opció:
Francesc Romero Valenzuela
Joan Martorell Trobat
Març Gonzàlez Sabater
Edelmiro Fernández Otero
Gabriel Caldentey Ramos
Pere J. Mir Martorell
Francisca Font Carbonell
Margalida Moyà Pons
Magdalena Mateu Gelabert
Arnau Seguí Gornés
Jordi Llabrés Palmer
Miguel F. Oliver Trobat
Amador Alzina Sans
Maria Gelabert Oliver
Catalina Esteva Jofre
Manuela Ocaña Martín
Miquel Vives Madrigal

Finançament de l’ensenyament i recursos humans
1ª opció:
Francesc Romero Valenzuela
Joan Martorell Trobat
Onofre Martí Mir
Mª de les Neus Santaner Pons
Mª Josep Gibert Cabot
Joana Mª Alorda Fiol
Jaume Català Ferragut
Rogelio Araújo Gil
Joana González Morcillo

2ª i 3ª opció:
Març González Sabater
Pere J. Mir Martorell
Amador Alzina Sans
Maria Gelabert Oliver
Miquel Vives Madrigal
Gabriel Caldentey Ramos
Joana Mª Prohens Salom
Arnau Seguí Gornés
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4. Designació de Comissió i Ponent per informar la Llei d’Educació i
Formació Permanent de les Persones Adultes
S’aprova per unanimitat que serà la Comissió d’Ordenació i
Innovació del Sistema Educatiu la que elaborarà l’informe 02/2005 i actuarà com a Ponent el conseller Sr. Jaume Oliver Jaume.
5. Designació de Comissió i Ponent per informar l’ Ordre per la qual es
regulen les titulacions mínimes que ha de posseir el professorat de centres
privats i privats concertats d’educació secundària obligatòria i batxillerat
S’aprova per unanimitat que serà la Comissió de Finançament de
l’Ensenyament i Recursos humans la que elaborarà l’informe 03/2005 sobre
l’Ordre de l’enunciat i actuarà com a Ponent el conseller Sr. Miquel Vives
Madrigal.
6. Calendari de reunions d’aquestes Comissions
Després de diverses intervencions, s’ajusta el següent calendari de primeres reunions:
Dia 22 divendres:
– El matí, reunió de la Comissió de Finançament de l’Ensenyament i
Recursos Humans (Informe 03/2005).
– El capvespre, reunió de la Comissió d’ Ordenació i Innovació del Sistema
educatiu (Informe 02/2005).
També es concreta que la Subcomissió de la Ponència de Reforma del
Reglament, que ha treballat immediatament abans de reunir-se la Permanent continui els seus treballs a primera hora de divendres 22 i acceleri
tot el que pugui la seva tasca, a instància del President Sr. Romero.
7. Torn obert de paraules
– El Secretari puntualitza que en les carpetes dels membres de la
Permanent s’ha inclòs juntament amb l’avantprojecte de Llei d’Adults,
l’estructura del projecte de Llei que va passar pel Consell Escolar l’any
2002 i que va ser informada per aquest CEIB, en la qual cosa queda
reflectit que es tracta d’una Llei diferent.
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– Es demana a Secretaria que quan es reuneixi la Comissió hauria de facilitar-se als components de l’esmentada Comissió, el text de l’anterior
Llei, l’informe que va fer el CEIB i quan es pugui recollir d’altres Lleis
autonòmiques per facilitar l’informe d’un tema de trascendència, com és
informar sobre una Llei.
– El secretari respon que s’incorporarà com a document de treball tot el
que sigui possible.
– El Sr. Fernández Otero proposa, amb el recolçament dels altres membres
de la Permanent que el President gestioni davant la Conselleria que a la
sessió del capvespre de divendres 22 hi asisteixi qualque responsable de
l’avantprojecte de Llei, per informar a la Comissió de l’esperit de la
mateixa.
– El Sr. Fernández Otero sol·licita es tengui present, la seva sol·licitud de
convocar algunes reunions el capvespre i no sempre en divendres.
– El Sr. Romero gestionarà la primera qüestió i respon que tendrà en compte la segona.
– El Sr. Caldentey Ramos demana consti en acta que després del Ple de dia
8 d’abril segueix sense arribar cap pagament de despesa, a pesar que el
President va trametre el que li havien dit a la Conselleria que el deute del
2004 es faria efectiu el mateix dia 8 d’abril.
– El Sr. Romero diu que va trametre el que li digueren i llamenta personalment la situació sense afegir-hi adjectius.
– El Sr. Caldentey s’interessa a continuació, per com està l’Acord o el
Decret, que havia de fixar les quanties de despeses sobre assistències, dietes, etc. per l’any 2005.
– El Sr. Romero dona la paraula al secretari que havia hagut d’atendre el
telèfon, sobre aquest particular, durant el debat del punt 5 de l’Ordre del
dia.
– El Secretari diu haver atès una enèsima cridada per qüestions tècniques,
des dels serveis jurídics de la Conselleria i que li acaben de dir que el projecte és conforme a la Conselleria d’Educació però que encara ha de passar l’esborrany de Decret per la Conselleria d’Economia i Hisenda, cosa
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que es preveu per dilluns 18 d’abril, així que en el millor dels casos podria
anar a Consell de Govern de divendres 22 d’abril.
– El Sr. Fernández Otero demana s’hauria d’interessar davant la Conselleria
la gestió econòmica directa per part del Consell Escolar del pressupost
propi del CEIB.
– El Sr. Romero, diu que les gestions s’han iniciat fa temps en aquest sentit i confia que qualque dia s’aconseguirà, des de la mateixa manera que
se va aconseguir disposar d’un local propi i digne.
– La Sra. Esteva Jofre va reiterar en la petició sobre decrets de mòduls per
a Concerts, que va fer en el darrer Ple del CEIB, sol·licitant ens expliquin
normativa i política de concerts en general, ja que aquest Decret no va
passar pel Consell Escolar.
I quan són les 12’41 hores del dia 15 d’abril de 2005, s’aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc acta.
Palma 15 d’abril del 2005
Vist i plau
El Secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

El President
Joan Francesc Romero Valenzuela
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Permanent Extraordinària de dia 29 d’abril de 2005
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada : . . . . . . . . . . . .Entre les 10’01 i les 10’13 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .10 membres 77 %
Excusen Assistència: . .3 membres
ASSISTENTS
Joan F. Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Francesca Font Carbonell, vocal suplent
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Josep Mora Serra, vocal titular
Joana Mª Alorda Fiol, vocal titular
Jordi Llabrés Palmer, vocal titular
Jacqueline Cardell Calafat, vocal titular
Rogelio Araújo Gil, vocal titular

Percentatge d’assistències

Excusen la seva assistència per causes justificades
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Amador Alzina Sans, vocal titular
Guillem Estarellas Valls, vocal titular
Actua com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho

Acords presos:
–

Designació de la Comissió Permanent per elaborar l’informe 04/2005 sobre el Decret
que declara d’interès públic exercir un segon lloc de feina en l’àmbit docent musical a
l’illa de Formentera.

Precs i preguntes plantejats:
–

El Sr. Araújo convida a tots els membres del CEIB a assistir a la constitució del Consell
Escolar de Palma.
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ACTA DE LA PERMANENT ORDINÀRIA
DE 29 D’ABRIL DE 2005
A les 10’01 hores del dia 29 d’abril de 2005, es reuneix en la seu del
Consell Escolar de les Illes Balears, la Comissió Permanent amb sessió ordinària.
El President Sr. Romero precisa que si bé la convocatòria feta el 22
d’abril posava 10 hores en 1ª i 10’30 en segona convocatòria, el capvespre
del mateix dia se va enviar un altre escrit a tots els components de la
Permanent anticipant l’horari a 9’30 h (1ª convocatòria) i 10 h. (2ª convocatòria), per tal de possibilitar l’assistència dels membres de la Permanent
que volguessin assistir a la constitució del Consell Escolar de Palma previst
per a les 11 h. del dia 29 d’abril; a la que estàvem convidats pel conseller Sr.
Araújo Gil, representant de l’Ajuntament de Palma dins el CEIB.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Una vegada llegida pel Secretari, l’acta corresponent a la reunió
extraordinària de la Comissió Permanent celebrada el 15 d’abril, s’aprova
per unanimitat.
2. Informe 04/2005 sobre el Decret pel qual se declara d’interès públic l’exercici d’un segon lloc de treball en l’àmbit docent musical a l’illa de
Formentera
* El President Sr. Romero exposa que sigui la mateixa Comissió Permanent
la que consideri l’informe a fer, tota vegada que és un tema que ha arribat per ser tramitat d’urgència i per tant hauria d’anar al Ple de 3 de juny.
Intervenen els Srs. Araújo, Caldentey i Font en sintonia amb la proposta, ja que també coincideix el fet que és un tema laboral molt clar, ja que
segons el Sr. Caldentey va passar per la Mesa Sindical, amb acceptació
màxima de tothom, enfocat a resoldre un problema laboral a l’illa de
Formentera.
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* El Secretari recorda que havent-se enviat a tots els components del CEIB
dia 27 d’abril, el termini per possibles aportacions no acaba fins el 6 de
maig.
* S’acorda que serà la Permanent l’encarregada de redactar l’Informe que s’elevaria al Ple i si no es produeixen aportacions, la qüestió anirà directament
a la Permanent prevista pel 16 de maig, sense intervenció de Ponent.
3. Informacions del Secretari
a) S’ha cursat a la Conselleria d’Educació la proposta rebuda de CC.OO
en nomenar com a membre del CEIB a Julia Sánchez Moreno, per
ocupar la plaça buida del grup f) que no s’havia cobert abans.
S’està a l’espera de publicar-se el seu nomenament al BOIB.
b) S’entrega als components de la Permanent l’informe rebut ahir de la
Direcció General d’Ordenació i Innovació, relatiu als aspectes que
s’han tingut o no en compte de l’informe 01/2005 que va fer aquest
CEIB a l’Ordre que ordena i organitza els ensenyaments de Batxillerat
en règim nocturn.
c) Ahir dia 28 d’abril, va tenir entrada a Secretaria el projecte d’Ordre
que ordena i organitza els ensenyaments de Batxillerat en règim a
distància, del qual només s’informa a aquesta Permanent per al seu
coneixement, ja que no es pot prendre cap acord de Comissió a qui
s’encarrega i/o Ponent, perquè no figura a l’Ordre del dia d’avui, tancat el 22 d’abril.
Diu també que ja va informar quan es va rebre al responsable de la
Direcció General d’Ordenació i Innovació, en el moment d’enregistrar-lo,
que era materialment impossible, pogués estar enllestit un informe per al Ple
de dia 3 de juny.
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4. Torn obert de paraules
El Sr. Araújo reitera la convidada a tots els membres del CEIB, a assistir a la constitució del Consell Escolar de Palma, que tindrà lloc a les 11 h.
d’avui mateix en el saló de Plens de l’Ajuntament de Palma.
I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a les 10’13 h.
del dia 29 d’abril de 2005.
Palma 29 d’abril del 2005
Vist i plau
El Secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

El President
Joan Francesc Romero Valenzuela
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Permanent Extraordinària de dia 16 de maig de 2005
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 16’35 i les 19’39 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .9 membres 69 %
Excusen Assistència: . .0 membres

Percentatge d’assistències

ASSISTENTS
Joan Francesc Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Jordi Llabrés Palmer, vocal titular
Amador Alzina Sans, vocal titular
Guillem Estarellas Valls, vocal titular
Jaume Oliver Jaume, ponent llei adults
Miquel Vives Madrigal, ponent ordre titulacions

Actua com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho

Acords presos:
–
–

–

–

–
–

Aprovació, per consens, de l’Informe 02/2005 sobre la Llei d’Educació i Formació
Permanent de les Persones Adultes
Aprovació, per consens, de l’Informe 03/2005 de regulació de les Titulacions mínimes que ha de posseir el professorat de centres privats i concertats d’ESO i
Batxillerat.
Sobre l’Informe 04/2005 al Decret que declara d’interés públic l’exercici d’un
segon lloc de treball a l’àmbit docent musical a l’illa de Formentera, s’acordà remetre una certificació dels acords de la permanent.
Sobre l’informe 05/2005 que ordena i organitza els ensenyaments de Batxillerat en
règim a distància dins la CAIB, s’acorda sol·licitar una demora al Conseller, que sia la
Permanent que redacti l’informe i el Ponent el Sr. Martorell Trobat.
S’acorda per unanimitat donar suport al procediment d’elecció de la Permanent.
S’acorda elevar al Ple un escrit revindicant la competència del CEIB pels temes de planificació, programació, calendari, etc.

Informacions:
– S’ha posat un recurs contra l’acte de renovació de la Comissió Permanent.
– El pròxim Ple es farà al castell de Bellver acceptant l’oferiment del Regidor d’educació de l’Ajuntament de Palma.
– S’informa de la publicació del Decret 44/2005 sobre les noves percepcions dels membres del CEIB.
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ACTA DE LA PERMANENT ORDINÀRIA
DE 16 DE MAIG DE 2005
A les 16’36 hores del dia 16 de maig de 2005, es reuneix en segona
convocatòria, a la seu del Consell Escolar de les Illes Balears, la Comissió
Permanent.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Llegida l’acta corresponent a la sessió ordinària de dia 29 d’abril, s’aprova per unanimitat.
2. Aprovació, si cal, de l’Informe 02/2005 sobre la Llei d’Educació i
Formació Permanent de les Persones Adultes
El President Sr. Romero otorga la paraula al Ponent Sr. Oliver Jaume
i s’inicia un llarg debat ric en participació de tots els presents, per matitzar
i consensuar una redacció definitiva a l’esborrany que s’havia treballat a les
reunions de la Comissió d’Ordenació els dies 6 i 13 de maig.
A les 17’46 s’aprova per consens el document que s’enviarà al Ple
previst pel 3 de juny.
3. Aprovació, si cal, de l’Informe 03/2005 de regulació de les Titulacions
mínimes que ha de posseir el professorat de centres privats i concertats
d’ESO i Batxillerat
El President, Sr. Romero otorga la paraula al Ponent Sr. Vives Madrigal i s’inicia un breu debat, per matisar i consensuar una redacció definitiva
a l’esborrany que s’havia treballat a la reunió de la Comissió de Finançament
de 13 de maig
S’aprova per consens el document que s’enviarà al Ple previst pel 3
de juny.
A instància del President, els components de la Permanent feliciten
ambdós Ponents, per la tasca duita a terme i se’ls dona opció a quedar com
a convidats el resta de la sessió, sense vot o aussentar-se de la reunió de la
Permanent.
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4. Aprovació, si cal, de l’Informe 04/2005 al Decret que declara d’interés
públic l’exercici d’un segon lloc de treball a l’àmbit docent musical a l’illa de Formentera
El Secretari aporta un informe, signat a 9 de maig en el qual indica
no haver-se rebut cap aportació per escrit en termini reglamentari i una “in
voce” molt concreta del Sr. Masdeu Mayans, que es considerada i desestimada, de tal manera que s’elevarà al Ple l’esborrany de Decret, tal com el va
enviar el Conseller d’Educació i Cultura al CEIB.
Per aprovació al Ple, si cal, el Secretari emetrà una certificació dels
acords de la Permanent en les sessions de 29 d’abril i 16 de maig.
5. Definir Comissió i Ponent per a l’informe 05/2005 que ordena i organitza els ensenyaments de Batxillerat en règim a distància dins la CAIB
El President, Sr. Romero Valenzuela exposa la dificultat de calendari
d’aquest Informe que va entrar el 28 d’abril i per tant el termini d’elaboració seria el 28 de juny per la qual cosa és impossible elevar-lo al Ple previst
per dia 3 de juny.
Aleshores es plantegen dues opcions:
a) Sol·licitar una demora al Conseller d’Educació i Cultura, per dur-lo al
Ple de principis de setembre.
b) Convocar un Ple extraordinari a finals de juny o principis de juliol, si
sorgeixen altres qüestions que el facin necessari, per la qual cosa convé
posar en funcionament el mecanisme d’elaboració de l’Informe.
El Secretari informa que va avisar personalment al Cap de Servei
d’Ordenació el dia 28 d’abril, quan va arribar oficialment aquesta petició
d’Informe, sobre les dificultats de calendari.
El President recorda que a principis d’aquest curs escolar, quan la
Permanent va aprovar el calendari de reunions de tot l’any 2005, se’n va
enviar còpia al Conseller i Directors Generals de la Conselleria, a efectes de
poder-lo complir amb la major precisió possible, donada la amplitud, varietat d’ocupacions i residència a les quatre illes dels components del Ple. Fins
al present s’ha aconseguit mantenir aquest calendari.
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S’acorda per unanimitat que sigui la Comissió d’Ordenació i
Innovació, l’encarregada d’elaborar-lo i que el Ponent sigui el Vicepresident
Sr. Martorell Trobat.
6. Recurs contra l’acte de renovació de la Comissió Permanent del CEIB,
pel que fa referència únicament al Grup d) de la Permanent
El Secretari procedeix a la lectura de l’escrit presentat per la consellera Sra. Monfort Miserachs i conseller Sr. González Sabater el 3 de maig de
2005 demanant la repetició del procediment d’elecció del representant de
l’esmentat grup d) en base als raonaments que exposen en el seu escrit.
A continuació, per ordre del President, el Secretari procedeix a la lectura d’un Informe fet per Secretaria adreçat a President del CEIB i membres
de la Comissió Permanent, sobre el procediment seguit a l’elecció de referència i al final proposa que si els components de la Permanent ho consideren oportú es podria votar mitjançant papereta secreta en base a l’article
34.b) del Reglament.
Després de diverses intervencions dels presents sobre el cas particular
que s’ha debatut en base a l’article 17 r) del Reglament s’acorda per unanimitat que el procediment va ser correcte i ajustat al Reglament, i a proposta del Vicepresident Sr. Martorell Trobat, també per unanimitat se felicita al
Secretari per la dinàmica procedimental efectuada el 8 d’abril així com per
l’informe que ha presentat a la Comissió Permanent.
A proposta de la Sra. Esteva Jofre, s’inclouran com a annexos a l’acta
d’avui, els escrits de reclamació i informe de Secretaria que s’han llegit.
7. Petició formulada per membres titulars de la Permanent per tractar
l’Ordre que crea i regula el Consell assessor de Calendari Escolar
– La Sra. Esteva Jofre intervé en primer terme, considerant que aquest
Consell Assessor creat per Ordre de 28 d’abril de 2005 (BOIB de 3-V2005) solapa funcions pròpies del Consell Escolar, que és l’òrgan consultiu que s’hauria de pronunciar sobre Calendari Escolar.
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– El Sr. Caldentey Ramos considera que:
a) És greu que aquest projecte d’ordre no haja passat prèviament pel
Consell Escolar.
b) És molt dubtosa la idoneïtat de l’existència d’aquest Consell Assessor,
tal com està plantejat a l’ordre en qüestió.
c) Considera que de totes maneres, la consulta sobre calendari, és competència d’aquest Consell Escolar.
– La Sra. Esteva insisteix en què la composició és molt discutible, per quan
per un costat hi ha molts de components que se solapen amb aquest
Consell Escolar, incrementats en molts membres nomenats directament
per l’Administració.
– El Sr. Fernández Otero, considera que veu molt bé que la Conselleria
consulti a tots els organismes i persones que consideri convenients el
tema Calendari o altres, però això no invalida que la consulta oficial s’hagi de fer davant el Consell Escolar, organisme en el que hi estan representats tots els estaments relacionats amb l’ensenyament, i per tant s’ha duit
a terme una usurpació de competències al CEIB.
– Insisteix el Sr. Caldentey, en què si tenim competències, les hem d’exercir.
Finalment, s’acorda per unanimitat:
Que el President elevi al Ple un escrit reivindicant la competència del
Consell Escolar com a òrgan consultiu de màxim nivell, per temes de planificació, programació, calendari, etc.
8. Informació President/Secretari
– El President Sr. Romero Valenzuela informa que una vegada definits els
temes del pròxim Ple, a celebrar el 3 de juny, el lloc on es durà a terme
serà el castell de Bellver (Palma) acceptant l’oferiment fet per
l’Ajuntament de Palma, a través del regidor del consistori i a la vegada
membre del CEIB Sr. Araújo Gil, que inclou lloc de celebració i invitació a dinar als consellers/eres del Ple una vegada acabada la sessió de
feina.
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– El Secretari ratifica la informació ja enviada a tots els consellers/eres del
CEIB mitjançant el Full Informatiu núm. 52, en quan a haver-se publicat el Decret 44/2005 sobre percepcions per despeses de desplaçament,
manutenció i assistència (BOIB de 10-V-2005) que significa el cim
d’una llarga i fructífera gestió del President del Consell Escolar davant la
Conselleria d’Educació i Cultura, per solucionar molt dignament el que
establia el Decret 12/2002, el qual queda derogat amb efectes de l’1 de
gener de 2005.
– També el Secretari informa haver-se rebut del MEC el llibre”Informe del
Debate” acompanyat d’un CD, en el qual sembla no apareix l’informe de
diferents Consells Escolars, entre els quals el de Balears. La informació
s’amplia al Full Informatiu núm. 53.
9. Torn obert de paraules
– El Sr. Martorell Trobat demana consti en acta la felicitació al President
per la gestió d’haver aconseguit el Decret 44/2005 que dignifica el
Consell Escolar de les Illes Balears, al Secretari i també als Ponents que
han actuat en els informes 2/2005 i 3/2005.
– El Secretari posa damunt la taula un tema a considerar en una propera
reunió, cara a prendre decisió sobre si tal com contempla aquest nou
Decret, indemnització per elaborar la Ponència, fins a un màxim de 180
?, convendria o no establir unes categories d’indemnització objectivable
en funció de la dificultat, extensió, nombre d’aportacions, nombre de
reunions necessàries, etc. que hi ha entre un i altre informe.
– Es manifesten opinions diverses sobre el particular, sense més trascendència, ja que és un tema a resoldre en una altra sessió.
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I no havent-hi més assumptes a tractar quan són les 19,39 hores s’aixeca la sessió.
Palma 16 de maig del 2005
Vist i plau
El Secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

El President
Joan Francesc Romero Valenzuela

Annexs a l’acta:
Escrit dels consellers Srs. Monfort Miserachs i González Sabater
Informe de Secretaria a la Permanent.
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Permanent Ordinària de dia 8 de juliol de 2005
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 10’02 i les 12’36 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .12 membres 92 %
Excusen Assistència: . .1 membres
ASSISTENTS
Joan Francesc Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Joana Maria Prohens Salom, vocal suplent
Josep Mora Serra, vocal titular
Joana Maria Alorda Fiol, vocal titular
Jacqueline Cardell Calafat, vocal titular
Jordi Llabrés Palmer, vocal titular
Amador Alzina Sans, vocal titular
Jose Maria Ruiz Rivero, vocal suplent

Percentatge d’assistències

Excusa la seva assistència per causes justificades
Guillem Estarellas Valls, vocal titular
Actua com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho

Acords presos:
–

S’aprova per unanimitat l’Informe 05/2005 que ordena i organitza els ensenyaments
de batxillerat en règim a distància dins la CAIB.

–

S’aprova la liquidació de Ponències dels Informes corresponents a 2005 es facin d’acord amb un barem pleestablert que aplicarà la Permanent.

–

S’acorda enviar un escrit al Conseller revindicant les competències del CEIB

Informacions:
–

S’informa sobre la situació de la redacció del nou Reglament
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ACTA DE LA PERMANENT ORDINÀRIA
DE 8 DE JULIOL DE 2005
A les 10’02 hores del dia 8 de juliol de 2005, es reuneix en segona
convocatòria, a la seu del Consell Escolar de les Illes Balears, la Comissió
Permanent del CEIB.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Llegida l’acta corresponent a la sessió ordinària de dia 16 de maig,
s’aprova per unanimitat.
2. Estudi i aprovació de l’Informe 05/2005 que ordena i organitza els
ensenyaments de batxillerat en règim a distància dins la CAIB
El President Sr. Romero atorga la paraula al Ponent Sr. Martorell
Trobat, qui després d’agrair les aportacions rebudes, que considera positives,
comenta article per article les modificacions proposades i aprovades per la
comissió d’Ordenació i Innovació en reunió celebrada el dia 1 de juliol.
S’introdueixen algunes petites modificacions i s’aprova per unanimitat elevar-lo a la consideració del Ple.
3. Situació de l’estudi de reforma del Reglament del CEIB
A instància del President, Sr. Romero Valenzuela, el secretari informa
a la Comissió Permanent que:
– Acabades les reunions de la Subcomissió d’Ordenació hagudes durant
aquests mesos, es va presentar a la Comissió d’Ordenació i Innovació reunida el dia 1 de juliol, un primer esborrany de la feina feta per la
Subcomissió, cara a que puguin estudiar-ho en profunditat, per opinar
en coneixement de causa en propera reunió de l’esmentada Comissió prevista per a principis del mes de setembre.
– Aquest esborrany també s’ha enviat, el 6 de juliol, als components de la
Comissió d’Ordenació i Innovació, que per una o altra causa no varen
poder assistir a la reunió de dia 1 de juliol.
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– La dinàmica prevista en el futur, és que quan la Comissió d’Ordenació i
Innovació, doni per acabada la seva feina, serà remés l’esborrany resultant
a la Permanent, per iniciar la tramitació que preveuen els articles 55 i 56
del Reglament vigent.
4. Proposta del presidents del consells escolars autonòmics al Ministeri
d’Educació i Ciència
El President, Sr. Romero Valenzuela exposa que a la reunió de Presidents
de Consells Escolars haguda a San Sebastián el 21 de juny de 2005, varen signar tots els 15 assistents una proposta al Ministeri d’Educació, sol·licitant una
representació efectiva dels Consells Escolars Autonòmics en el Consell Escolar
de l’Estat. (De la qual se facilita còpia als components de la Permanent)
Seguint amb el tema, i per recabar l’opinió de la Permanent, cara a
una propera reunió de Presidents de Consells Escolars, que ha de tenir lloc
a Santa Cruz de Tenerife el dies 14 i 15 de juliol, s’entrega un esborrany
sobre possibles formules de participació, que és qüestió difícil, la d’establir
el “Com” s’hauria de fer efectiva.
Obert el debat, intervenen el Sr. Ruíz Rivero, Caldentey Ramos,
Llabrés Palmer i Prohens Salom comentant que és una qüestió pendent de
resoldre que se vé demanant des de fa anys, i tots els sistemes tenen avantatges i inconvenients.
De totes maneres, com a opinió improvisada i generalitzada es recull
la de la proposta D) o una combinada de la C) i D, respecte les considerades en l’esquema presentat com a document de treball.
5. Liquidació de Ponències dels Informes corresponents a 2005
A partir d’unes notes com a document de treball, preparades per
Secretaria, per donar compliment a l’article 2 del Decret 24/2005, de 29 d’abril, per fixar les quanties de les ponències dels Informes elaborats, des d’1 de
gener de 2005, s’obri un substanciós debat, en el que intervenen pràcticament
tots els assistents, a través del qual es se perfilen dues línees d’opinió:
– La de fixar un preu únic a totes les Ponències.
– La de diferenciar una gradació d’assignacions en funció dels criteris
objectius de complexitat de feina, ja que l’experiència viscuda aquests
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anys demostra que la diferència d’hores de feina entre una i altra,
segons nombre i dificultat d’aportacions, nombre de reunions de
Comissió específica que elabora l’Informe i extensió del mateix.
Debatuts els pros i contres de les dues postures, en el ben entès que la
valoració es fa per “quantitat de feina” i no es tracta de “valoració qualitativa” de la mateixa, s’arriba a una votació, amb el següent resultat:
– Vots favorables a fixar una assignació única invariable: 4 vots.
– Vots favorables a fitxar una assignació variable a l’alça: 5 vots.
A continuació s’ha de resoldre quina és la quantitat fixada com a
mínim, amb possibilitat d’elevar-la, per decisió de la Permanent, posterior al
Ple amb que acaba el procés de l’Informe.
– Vots favorables a un mínim de 120 €: 1 vots.
– Vots favorables a un mínim de 150 €: 4 vots.
Seguidament en base a les Fitxes de Seguiment dels Informes elaborats durant l’any 2005, que reflexen criteris objectius, queda decidit, perquè
Secretaria pugui procedir a fer l’expedient econòmic.
Informe 01/2005
Informe 02/2005
Informe 03/2005
Informe 04/2005

150 €
180 €
150 €
no genera despesa

6. Informació President/Secretari
El Secretari posa en coneixement de la Comissió Permanent que s’ha
rebut un escrit del Secretari General de la Conselleria, signat el 17 de juny,
enregistrat de sortida el 28 de juny y arribat el 6 de juliol, pel qual se demana que en el termini de 10 dies es facin arribar “observacions i/o suggeriments” que el Consell Escolar consideri “adients”, en relació a un esborrany
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d’Ordre del Conseller, per las qual es regula el transport escolar en els centres docents públics de la comunitat autònoma de les illes Balears.
– El Sr. Fernádez Otero, considera que vista per damunt l’Ordre en qüestió, i per tant les seves conseqüències, el Consell Escolar caldria elaboràs
un Informe reglamentari en relació a aquesta Ordre. Petició a la que se
sumen la Sra. Prohens Salom i Cardell Calafat.
– El Sr. Caldentey Ramos qualifica de “molt greu” el fet que reiteradament
des de la Conselleria s’estiguin enviant per a Informar, al Consell Escolar
algunes Ordres de poca transcendència i en canvi no es demani l’informe
preceptiu en temes de transcendència pel funcionament del sistema educatiu en qüestions com per exemple: Observatori, Calendari Escolar, i
aquesta mateixa sobre Transport Escolar.
– El Sr. Romero Valenzuela suavitza la revindicació constant que sorgeix a
nombroses reunions, sobre els criteris de la Conselleria en sol·licitar o no
sol·licitar segons quins informes, dient que:
• Ningú està més interessat que el President en dignificar el Consell
Escolar, i les seves competències, per això, sempre que s’han fet peticions de temes a tractar pel Consell Escolar els ha tramesos a la Conselleria de forma oral i de forma escrita; però que també entén, que
si els Serveis Jurídics de la pròpia Conselleria o del Consell Consultiu,
indiquen als responsables de la gestió que no és necessari un determinat Informe del Consell Escolar, és lògic que no es sol·liciti.
Per altra part, recorda com el funcionament del Consell Escolar és
el de una institució “realment jove” que es va forjant dia a dia amb
l’esforç de tots i què no és d’estranyar es produeixin certes llacunes, com ha pogut comentar amb altres Presidents de Consells
Escolars autonòmics, que situacions semblants es produeixen
sovint a diferents contrades.
– La Sra. Prohens Salom, demana si de totes maneres cal fer algun suggeriment improvisat al que demana el Secretari General, posant com exemple que la COAPA, a qui representa, ha vingut demanant reiteradament
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“l’acompanyant” en el Transport Escolar, i observa a cop d’ull que està
mal enfocat en aquesta Ordre.
– El Sr. Caldentey Ramos, insisteix juntament amb els Srs. Alzina Sans i
Fernández Otero, que la repercussió d’aquesta Ordre en places que no es
cobreixen, acompanyants i amb el que afecta a Reglaments de Centres, té
moltes repercussions i per tant s’hauria de tractar a fons mitjançant
Informe del Consell Escolar.
– El Sr. Martorell Trobat, puntualitza que la funció del Consell Escolar és
la d’elaborar Informes o Dictàmens i no donar opinions o suggeriments.
Es consensua donar resposta a l’escrit del Secretari General de la Conselleria, sobre qui no és dubta de la seva bona intenció – comunicant-li el
que pensa sobre el particular la Permanent del CEIB.
Finalment, s’acorda per unanimitat:
Que el President elevi al Ple un escrit reivindicant la competència del
Consell Escolar com a òrgan consultiu de màxim nivell, per temes de planificació, programació, calendari, etc.
7. Torn obert de paraules
– El Sr. Caldentey Ramos demana consti en Acta que:
• El dia 6 de juliol es va presentar a la Mesa sectorial un esborrany de
Decret sobre la qüestió lingüística que no ha passat a ser informat pel
Consell Escolar.
• Es demani per escrit a la Conselleria d’Educació i Cultura, perquè no
s’ha sol·licitat Informe al Consell Escolar, cosa que considera vulnera
una vegada més l’article 6.8 de la llei de Consells Escolars.
• Anuncia que, en cas de no obtenir resposta convincent, l’organització
que representa (STEI-i) es veurà obligada impugnar aquest Decret.
• Demana també, que la Conselleria hauria de tenir l’amabilitat de trametre al Consell Escolar, que diu al respecte el Consell Consultiu; al
que se suposa deu emetre per escrit, expressant el seu superior criteri
en matèria de compliment legal, que és el que aquí se denuncia.
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– El Sr. Fernández Otero, sol·licita a efectes d’organització en l’institut on
exerceix la docència, si se pot avançar en quin dia de la setmana es preveuen
es convoquin les reunions ordinàries del CEIB, el proper curs escolar.
– El President diu que la seva proposta, per fer un calendari de curs en la
primera Permanent de setembre, serà en divendres, en base a l’experiència positiva d’aquests dos anys.
I no havent-hi més assumptes a tractar quan són les 12,36 hores s’aixeca la sessió.
Palma 8 de juliol del 2005
Vist i plau
El Secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

El President
Joan Francesc Romero Valenzuela
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Permanent Ordinària de dia 30 de setembre de 2005
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11)
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 10,30 i les 11’57 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .12 membres 92 %
Excusen Assistència: . .0 membres
ASSISTENTS
Joan Francesc Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Joana Maria Alorda Fiol, vocal titular
Jacqueline Cardell Calafat, vocal titular
Jordi Llabrés Palmer, vocal titular
Amador Alzina Sans, vocal titular
Rogelio Araújo Gil, vocal titular
Guillem Estarellas Valls, vocal titular

Percentatge d’assistències

Actua com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho

Acords presos:
–
–

S’aprova per unanimitat el calendari de reunions del Ple i Permanent pel curs 20052006.
S’aprova remetre al Ple del CEIB la Memòria de 2003

Informacions:
– S’informa sobre els acords dels Presidents de Consells Escolars sobre el
tema de les Jornades 2006 “L’avaluació de la qualitat en el sistema educatiu”.
– S’informa sobre la situació de la redacció de la Memòria del CEIB de
2004.
– S’informa de la situació del recurs en contra de la constitució de la
Permanent.
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ACTA DE LA PERMANENT ORDINÀRIA
DE 30 DE SETEMBRE DE 2005
A les 10’30 hores del dia 30 de setembre de 2005, es reuneix en segona convocatòria, a la seu del Consell Escolar de les Illes Balears, la Comissió
Permanent del CEIB.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Llegida l’acta corresponent a la sessió anterior celebrada el dia 8 de
juliol de 2005, s’aprova per unanimitat.
2. Proposta de calendari de reunions del Ple i Permanent pel curs 2005 –
2006
S’aprova per unanimitat el calendari de reunions de Ple i Permanents
que presenta el president Sr. Romero per a l’any 2006 (S’adjunta calendari
com a annex d’aquesta acta).
3. Acords dels Presidents de Consells Escolars sobre el tema de les Jornades 2006 “L’avaluació de la qualitat en el sistema educatiu”
El President i el Secretari del CEIB donen compte que arrel de la
Trobada de Presidents de Consells Escolars Autonòmics a Tenerife a mitjan
juliol, es va fixar el tema “L’avaluació de la qualitat en el sistema educatiu”
que organitzarà el Consell Escolar de Múrcia.
Com que el President del Consell Escolar de Múrcia va demanar que
abans de 30 de juliol s’enviasen idees per a elaborar el guió que proposarà en
el mes d’octubre, des de secretaria es varen enviar uns suggeriments que se
trameten avui a la Permanent, sense més alcanç que l’informatiu, tota vegada que és el C.E. de Múrcia el qui determinarà el guió definitiu sobre el
tema.
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Sugerencias sobre el planteamiento de:
La evaluación de la calidad en el sistema educativo
A. ¿ Qué entendemos por calidad en educación?
– Va más allá de los aprendizajes
(Qualitas en latín = forma de ser respecto a mis semejantes)
–

Si tiene una amplitud relacionada con el desarrollo integral de la persona, cabe poder
evaluar cuestiones relacionadas con actitudes y comportamientos.
(Quizás valgan los valores de Carlos Karuga:
1. El bien ser (voluntad, actitud, calidad)
2. El bien saber (inteligencia, capacitación)
3. El bien hacer (habilidad, entrenamiento)
4. El bien tener (recompensa, honesta).)

–

Medición clásica en relación a asignaturas y materias es insuficiente para calibrarla,
por incompleta.

B. Criterios y mecanismos para comprobar la calidad
(Si llegamos a acuerdo en los conceptos, cabrá establecer los criterios)
–

Nexos clave: Alumno- Família- Escuela

–

Comprobación de lo que se facilita al alumno, desde la perspectiva de lo que debería
adquirir.
(Currículum, valores de la sociedad en la que vive, etc.)

–

Mecanismos de “feed back” al hacer las mediciones
(En muchas ocasiones, nadie reflexiona sobre el porqué de los resultados que se recogen)

–

Los criterios tienen que fijarse sin espíritu inmovilista, dados los cambios sociales.

C. Factores a considerar por su influencia
– Respecto al alumno:
• Realidad familiar y social (sociologia)
• Cualidades y actitudes personales (psicologia)
–

Respecto al centro:
• Tipologia de centros (públicos, concertados, privados)
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•
•
•

Entorno en el cual está ubicado.
Realidad multicultural (immigración)
Recursos en actualización constante.
(suficientes y bien aprovechados)

–

Respecto al profesorado:
• Modificación de la formación inicial,(adaptación a la realidad actual)
• Especial atención a Secundaria (por sus carencias pedagógicas y por atender
alumnado adolescente)
• Formación continua enfocada a equipos de centro con mucha preferencia a la
individualizada.
• Especial formación en tutoría y orientación.

–

Respecto a las famílias:
• Formación y orientación a padres y tutores (sistematizada)

D. Problemàtica que incide en la cualidad
– Ambiente de los centros (trabajo en equipo, mobilidad del profesorado)
– Problemàtica de las famílias desestructuradas.
– Problemàtica de las famílias con otras estructuras (fruto de la immigración)
– Tónica de comparar rendimientos académicos.
– Dispersión y compartimentación de currículum (horarios, metodologias distintas,
etc.)
– Recursos materiales impropios o mal utilizados los existentes.
– Control de progreso en educación, no solo en instrucción.
– Mal aprovechamiento de las infraestructuras educativas.
– Cruce de caminos entre la necesidad de abrirse a ciudadania europea y no perder el
referente de identidad propio de cada autonomia.
– Comparar resultados que no son comparables.
E. Tipología concreta de evaluación integral de calidad.
– Des del centro educativo (profesorado y alumnado)
– Desde la família.
– Desde la administración educativa.
– Desde la sociedad en general.

4. Proposta de reforma del Reglament del Consell Escolar
Es debat el tema de l’esborrany de la reforma del Reglament del
Consell Escolar, que ha vingut treballant la Comissió d’Ordenació i Innovació durant uns quan mesos.
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Surten discrepàncies ja detectades durant les reunions de Comissió i
Subcomissió entorn als articles 24 i 41 sobre la capacitat o no de la
Permanent en modificar, si és el cas, la proposta d’Informe que hagi redactat la Comissió específica, a proposta de la representant de COAPA-Balears.
També suscita debat la redacció de l’article 26.2 sobre el fixar la convocatòria de les reunions en dia i hora que possibiliti l’assistència de la totalitat o de la majoria dels membres.
Al final del debat s’acorda:
A) Aprovar la proposta de calendari real de terminis que fixa el
Reglament segons l’estudi fet pel President (que s’adjunta com a
annex d’aquesta acta)
B) Sol·licitar d’immediat des de Secretaria a tots els components del
CEIB se pronunciïn sobre la proposta de reforma del Reglament fins
a un termini màxim de 15 d’octubre, per tal de comprovar si existeix
un terç dels components que donen suport a les reformes que se proposen. Així es podria aprovar o no l’esborrany de reforma en la
Permanent del mes d’octubre, que seria quan s’enviaria a tots els components del Ple, perque hi puguin fer esmenes o presentar informes
alternatius.
5. Proposta d’aprovació de la Memòria del CEIB 2003
El Secretari informa de com s’ha preparat el treball en mol d’endarriment respecte a complimentar aquesta qüestió, degut a persistir de forma
demostrable com a la data actual no se compleix l’article 20 del Reglament.
S’ha presentat el sumari i el texte dels punts IV i IX del mateix, a la
consideració de la Permanent, tota vegada que tots els altres punts són llistats objectius d’assistents, composició, canvis, legislació, etc. que no admeten opinió. Com tampoc la transcripció íntegra d’Actes, Informes i
Propostes que s’aprovaren el seu dia i que es recullen íntegrament.
Finalment assenyala que a pesar de la manca de recursos personals
s’està treballant amb l’elaboració de la Memòria 2004 i agraeix l’esforç que
estan fent en aquest sentit els Sr. Antich Adrover i Vidaña Fernández per
enllestir l’objectiu de poder presentar-la a una propera Permanent.
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6. Informació sobre el projecte “Atlàntida”
El President Sr. Romero Valenzuela informa que es va rebre la convidada a assistir avui per demà a una reunió sobre aquest projecte a Madrid
dia 16 de setembre i va delegar amb el Secretari que representàs el CEIB.
El Secretari Sr. Salom Sancho amplia la informació que s’ha trasmés
amb el full informatiu núm. 64 i adjunta l’esborrany inicial per a un projecte I+D sobre “Educació Democràtica” que li entregaren a Madrid.
7. Aprovació de la despesa de Ponència de l’informe 05/2005
S’aprova en la quantia de 150 euros.
8. Informació sobre el recurs en contra de la constitució de la Permanent
El Secretari informa que els darrers dies de juliol els Serveis Jurídics
de la Conselleria interessaven amb urgència còpies compulsades de convocatòries, actes i documentació existent en el Consell Escolar, a sol·licitud del
Jutjat que instrueix el recurs presentat pels Consellers Monfort Misserach i
González Sabater contra la constitució del grup d) de la Permanent constituïda en el Ple celebrat a Santanyí.
D’immediat es féu entrega de tota la documentació als Serveis Jurídics
de la Conselleria, i fins al dia d’avui, no se sap res més entorn al cas.
9. Informacions President/Secretari
– El President Sr. Romero Valenzuela informa que va cumplir la petició feta
per components del CEIB, en quan a trametre per escrit al Conseller
d’Educació i Cultura la petició reiterada que sotmeti a informe del
Consell Escolar totes les disposicions legals que contempla l’article 6 de
la Llei per la que es regeix el CEIB.
– Sobre la petició que també ho fes arribar al Consell Consultiu, informa
que va comprovar mitjançant consulta de legislació i posterior consulta
oral que el Consell Consultiu oficialment només reb i atén les peticions
procedents del Cap de Govern, de les Presidències dels Consells Insulars
i no cal s’hi adreci el President del CEIB.
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– El Secretari informa que en la preparació de la Memòria de l’any 2004
s’inclourà un capítol del Consell Escolar Insular de Menorca. D’acord
amb l’article 52.3 es va adreçar al President d’aquest Consell, i ja s’han
rebut –avui precisament– el text que ha considerat oportú.
10. Torn obert de paraules
– El Sr. Alzina Sans, en nom del Consell Escolar de Menorca que presideix, entrega un informe sobre el tema “Conciliar la vida familiar, escolar i laboral” que acaba d’editar el Consell Escolar de Menorca, del qual
se’n facilitarà còpia, per poder difondre a tots els components del CEIB.
– El Sr. Fernández Otero suggereix que tenint en compte que en el mes de
març es compleixen els 5 anys de la constitució del Consell Escolar de les
Illes Balears, caldria pensar qualque idea, positiva per recordar-ho.
I no havent-hi més assumptes a tractar quan són les 11’57 hores s’aixeca la sessió.
Palma 30 de setembre del 2005
Vist i plau
El Secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

El President
Joan Francesc Romero Valenzuela
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Permanent Ordinària de dia 19 d’octubre de 2005
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11)
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 16’30 i les 18’07 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .8 membres 62 %
Excusen Assistència: . .3 membres
ASSISTENTS
Joan Francesc Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Jacqueline Cardell Calafat, vocal titular
Amador Alzina Sans, vocal titular
Rogelio Araújo Gil, vocal titular

Percentatge d’assistències

Excusen la seva assistència per causes justificades
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Joana Maria Alorda Fiol, vocal titular
Guillem Estarellas Valls, vocal titular
Actua com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho

Acords presos:
–

Aprovació, per unanimitat, d’elevar al Ple la proposta de reforma del Reglament del
CEIB.

–

Aprovació de la Comissió de Finançament i el Ponent el Sr. Vives Madrigal, per
redactar les aportacions del CEIB als XVI Trobada de Consells Escolars.

–

S’aprova remetre al Ple del CEIB de la Memòria del CEIB de 2004
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ACTA DE LA PERMANENT ORDINÀRIA
DE 19 D’ OCTUBRE DE 2005
A les 16’30 hores del dia 19 d’octubre de 2005, es reuneix en segona
convocatòria, a la seu del Consell Escolar de les Illes Balears, la Comissió
Permanent del CEIB en sessió ordinària.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
S’aprova per unanimitat l’acta corresponent a la sessió anterior celebrada el dia 30 de setembre de 2005.
2. Aprovació, si cal, de la proposta de reforma del Reglament del CEIB
Comprovat pels components de la Comissió Permanent que s’han
rebut l’aval de 19 propostes afirmatives i 1 en blanc per part dels consellers
del CEIB (art.55.2 del reglament vigent) es procedeix per unanimitat elevar
a la consideració del Ple, l’esborrany de reforma del Reglament treballat
durant l’any 2005 per la Comissió d’Ordenació i Innovació i la Subcomissió
de la mateixa i considerat en la Permanent de 30 de setembre de 2005.
La Sra. Esteva Jofre en representació de COAPA- Balears i la Sra.
Cardell Calafat, com a Cooperatives d’Ensenyament, anuncien que presentaran respectives esmenes puntuals, a aspectes concrets que no són contemplats en aquest esborrany.
Es remetrà d’immediat a tots els membres del CEIB per tal de complimentar l’article 43 de l’actual Reglament.
3. Nomenament de la Comissió i Ponent pel tema “L’avaluació de la qualitat en el sistema educatiu” cara a la XVI Trobada de Consells Escolars
President i Secretari informen del calendari provisional d’actuacions
rebuts del Consell Escolar de Múrcia, que no serà definitiu fins al 17 de
novembre en què es preveu una reunió a Múrcia dels Presidents de Consells
Escolars.
– També s’entrega el guió provisional del document de treball, que s’espera rebre com a definitiu dins pocs dies.
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– A proposta del President Sr. Romero Valenzuela s’acorda per unanimitat que sigui la comissió de Finançament de l’Ensenyament i recursos
humans l’encarregada de fer l’estudi d’aportacions al document i actui
com a Ponent el membre de la mateixa Sr. Vives Madrigal.
4. Aprovació, si cal, de la Memòria del CEIB 2004.
* El Secretari Sr. Salom completa la informació ja remesa als components
de la Permanent, respecte les parts variables d’interpretació de la
Memòria com ara:
– Inventari de la seu-oficina del Consell Escolar.
– Miscel·lània d’activitats corresponents a l’any 2004.
– Ampliació de la informació pressupostària respecte la recollida en les
Memòries dels anys 2002 i 2003.
– Modificació de la recollida de dades respecte les Actes de Ple i
Permanents.
* El Secretari defensa la postura d’ampliar substancialment la informació
sobre els dos primers ítems esmentats, per facilitar l’absoluta transparència de la realitat, ja que la praxis viscuda durant l’any 2004, s’allunya del
pressupost teòric que es publica en base a la Llei de pressuposts, cosa per
altra part molt lògica, ja que en l’aspecte oficial s’ha seguit la inèrcia del
primer pressupost fet el 2001 abans de funcionar realment el Consell
Escolar.
Se suscita un intens debat en el que intervenen els Srs. Caldentey
Ramos, Araújo Gil, Alzina Sans i Esteva Jofre, sobre la conveniència o no de
ser tan explícits en la publicació de la despesa real, com és la proposta de
secretaria, on fins i tot se determina el promig del cost per reunió i promig
de cost per assistent.
En el transcurs del debat, sorgeix la necessitat de què el Consell
Escolar hauria de tenir Autonomia financera, com tenen molts altres
Consells Escolars i d’altres organismes autònoms, per tal d’ajustar la despesa necessària per a funcionament al pressupost global de l’entitat.
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A propòsit d’aquest qüestió, el President recorda que en repetides ocasions ja ha plantejat el tema davant la Conselleria i que espera aconseguir
aquesta autonomia de pressuposts.
El secretari Sr. Salom, insisteix en què donada la complexitat actual
de visar actualment les factures i despeses que passen per aquí, que no són
totes, perquè altres van directament a la Conselleria i les demores de mesos
que se produeixen en els pagaments, és impossible controlar l’execució del
pressupost del Consell Escolar, per la qual cosa i, sient responsabilitat de
Secretaria (art. 19,3 h, j, j del Reglament) tenir “els comptes clars i la xocolata espesa” és partidari de publicar en la Memòria els comptes detallats de
la despesa real, que se fa en aquests moments perquè quedi clara constància
de la mateixa. El mateix passa amb el detall d’inventari, tota vegada que, per
edat, està fart d’obscurantismes dins moltes administracions públiques.
Al final del debat s’acorda:
– Publicar l’inventari del que avui per avui té a la seva disposició el CEIB,
en el moment d’entrar en funcionament la seu pròpia el 15 de març de
2004.
– Resumir en xifres globals per partides, la despesa real feta a efectes de
publicació i es dona un vot de confiança al Secretari, perquè a més de les
xifres recollides fredament, s’expliquin a la Memòria les variables incontrolades a favor o en contra de l’execució del Pressupost.
– Que el President segueixi gestionant amb el suport unànime de la Permanent, aconseguir de la Conselleria d’Educació i Cultura, autonomia
financera del Pressupost del CEIB.
5. Informacions President/Secretari:
El President Sr.Romero Valenzuela, informa en primer lloc, que fa pocs
dies va tenir una audiència amb el Conseller d’Educació i Cultura, Sr.
Francesc Fiol, que considera positiva, respecte a qüestions pendents de resoldre en el Consell Escolar, com els temes que són sotmesos a consulta preceptiva, recursos humans necessaris, etc.
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Fruit d’aquesta visita també es va tractar l’agenda de la presència del
Conseller al Ple previst per dia 25 de novembre, a l’objecte d’informar sobre
el Pressupost de la Conselleria per l’any 2006.
Resultant impossible la presència del Conseller per aquesta data, per
compromisos adquirits prèviament, se proposa la de 2 de desembre de 2005,
i al mateix temps gestionar que el Ple es celebri a l’illa d’Eivissa (art. 13.2
del Reglament vigent).
Els components de la Comissió Permanent accepten per unanimitat
aquest canvi de calendari, que demà mateix es compromet el Secretari, a
comunicar-lo a tots els components del Ple. Al mateix temps se demana al
President que gestioni davant el Conseller d’Educació i Cultura la possibilitat de poder comptar amb un avanç escrit previ a la intervenció oral del conseller davant el Ple, sobre xifres del pressupost.
6. Torn obert de paraules
– El Sr. Caldentey Ramos demana si s’ha rebut al CEIB algun esborrany
sobre un Pla d’Ensenyaments Artístics, que sembla ha sotmés a
Informació Pública la Direcció General de Planificació i Centres però
que desconeix com a representant del sindicat STEI-i i com a membre de
la Permanent del CEIB.
– El President li respon que aquí no s’ha rebut cap document al respecte.
– Aleshores el Sr. Caldentey Ramos demana que se interessi de la Conselleria, el que el CEIB informi aquest Pla d’Ensenyaments Artístics i que
se sol·liciti expressament, vista la facilitat amb què és obviada la consulta al CEIB prevista legalment.
– El Sr. Araújo Gil intervé agraint en primer lloc, la presència de representants del CEIB que varen ser convidats el passat dia 18 d’octubre a la
inauguració d’EXIT.
– A continuació expressa la seva predisposició a enviar al CEIB còpia de les
actes del Consell Escolar del municipi de Palma, que presideix, així com
que veu necessari establir algun mecanisme de coordinació entre Consells
Escolars Insulars, Municipals i el CEIB per delimitar camps de discussió de
temes, evitar solapaments i cercar més eficàcia per aclarir temes educatius.
Informa també que s’està treballant en un Reglament, com a eina d’actuació, més simplificat que el del CEIB.
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– El Sr. Romero Valenzuela li respon que acolleix molt bé la idea, coincident
amb un projecte encara molt embrionari sorgit aquí, arrel de la proposta
que en anterior Permanent va fer el Sr. Fernández Otero en quan a celebrar
el 20 de març, el V aniversari de l’existència del CEIB, que no és altra, que
organitzar un acte per tractar-informar-difondre-animar... als Consells
Insulars i Locals existents, acte al que podria convidar-se el Batle o regidor
que delegui, de tots els municipis de les Illes Balears, per tal d’incentivar la
vida activa dels Consells Insulars i Locals que preveu la Llei.
– Es produeixen diverses intervencions favorables a aquesta idea, afegint
opinió la Sra. Esteva Jofre que l’acte no sigui només expositiu, sinó que
hi hagi possibilitat de sessions de treball entre representants dels Consells
constituïts i el Sr. Martorell Trobat proposant que sigui tota una Jornada
de feina.
– El Sr. Martorell Trobat proposa seguidament que arrel del debat del punt
4, d’aquesta reunió de Permanent, considera no entraria en contradicció
sobre el que s’ha acordat sobre publicació d’una síntesi de Despesa executada, el que en el pròxim Ple, se facilitàs a tots els membres del CEIB
una informació de despesa més explicitada tal com proposava la
Secretaria.
– Davant la bona acollida del suggeriment, es queda així i es farà.
I no havent-hi més assumptes a tractar quan són les 18’07 hores s’aixeca la sessió.
Palma 19 d’octubre del 2005
Vist i plau
El Secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

El President
Joan Francesc Romero Valenzuela
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Permanent Extraordinària de dia 3 de novembre de 2005
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11)
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 10’31 i les 11’04 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .11 membres 85 %
Excusen Assistència: . .1 membres
ASSISTENTS
Joan Francesc Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Joana Maria Prohens Salom, vocal suplent
Joana Maria Alorda Fiol, vocal titular
Magdalena Mateu Gelabert, vocal suplent
Jordi Llabrés Palmer, vocal titular
Rogelio Araújo Gil, vocal titular
Miquel Vives Madrigal, vocal suplent

Percentatge d’assistències

Excusen la seva assistència per causes justificades
Amador Alzina Sans, vocal titular
Actua com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho

Acords presos:
–
–

Nomenament de la comissió de Planificació i Ponent
Sr. Jaume Oliver per elaborar Informe sobre l’Ordre pel foment de la creació de places escolars a Centres Concertats.

Informacions:
–
–

Sol·licitar al Conseller d’Educació i Cultura informació prèvia dels pressuposts
No s’ha rebut per ara el Pla d’Ensenyaments Artístics
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ACTA DE LA PERMANENT EXTRAORDINÀRIA
DE 3 DE NOVEMBRE DE 2005
A les 10’31 hores del dia 3 de novembre de 2005, es reuneix en segona convocatòria, a la seu del Consell Escolar de les Illes Balears, la Comissió
Permanent del CEIB en sessió extraordinària.
Abans de començar a debatre l’Ordre del dia, el President Sr. Romero
Valenzuela expressa en nom de tots els reunits, la condolença al membre d’aquesta Comissió Sr. Fernández Otero, pel recent decés de la seva estimada
esposa, ratificant el testimoni de solidaritat que se li va enviar quan varem
saber la trista nova.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Una vegada llegida pel secretari, s’aprova per unanimitat, l’acta corresponent a la sessió anterior celebrada el 19 d’octubre de 2005.
2. Nomenament, per tràmit d’urgència, de Comissió i Ponent per l’elaboració de l’informe sobre l’esborrany d’ordre del Conseller d’Educació i
Cultura pel foment de la creació de places escolars a centres docents concertats
El President Sr. Romero Valenzuela explica com a la sol·licitud
d’Informe al CEIB feta pel Conseller d’Educació i Cultura per via d’urgència, cal compaginar la tramitació amb la data prevista de consideració de
l’informe en el Ple previst per 2 de desembre.
Això comporta:
A) Sol·licitar del Conseller d’Educació i Cultura un aplaçament d’uns
pocs dies de la presentació de l’Informe 06/2005. Gestió ja feta.
B) Decidir si l’elaboració de l’Informe el fa la mateixa Permanent o una
Comissió específica per tal que pugui ser tramitat per la Permanent
prèvia al Ple, el 25 o 28 de novembre.
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Després d’unes breus intervencions s’acorda per unanimitat que sigui
la Comissió de Planificació, construccions i equipaments la que elabori l’informe i es convocarà per via d’urgència avui mateix per dia 8 de novembre a
les 16 hores.
A proposta del Sr. Romero Valenzuela, es nomena com a Ponent, el
Sr. Jaume Oliver, conseller adscrit a la Comissió esmentada.
3. Informacions President/Secretari
– El President informa que ja s’ha adreçat per escrit al Conseller d’Educació
i Cultura, sol·licitant informació prèvia dels Pressuposts, per a coneixement dels Conselleres/eres del CEIB, tal com es va demanar a l’anterior
Permanent.
– També informa que arrel de la petició que es va fer en l’anterior
Permanent, de si s’havia rebut el Pla d’Ensenyaments Artístics, recorda
que a una presentació pública feta fa unes setmanes en el Conservatori se
va entregar un disquet, amb el Pla en qüestió, que esta a disposició dels
consellers que el vulguin consultar; no obstant això no significa que s’haja sotmés a consulta o informació del Consell Escolar, fins al moment.
– Intervé el Sr. Caldentey Ramos demanant consti en acta, que en línia
informativa també té coneixement de l’existència d’aquest Pla, no obstant interesa es gestioni davant la Conselleria, que si se somet a informació pública en general, s’ha de remetre al Consell Escolar de les Illes
Balears, per ser informat oficialment tal com preveu la Llei de Consells
Escolars.
– El Secretari, Sr. Salom informa a la Permanent de:
a) Que existeix una nova versió del guió “La evaluación de la calidad en
el sistema educativo” rebut de Múrcia el 25 d’octubre, que modifica
l’entregat a l’anterior Permanent. De totes maneres es només a títol
informatiu, ja que és molt possible sofreixi noves modificacions a la
reunió de Presidents de Consells Escolars prevista per dia 18 de
novembre a Múrcia.
b) L’assistència a les Jornades sobre el tema de la Formació del
Professorat organitzades pel Consell Escolar de l’Estat, sobre les que
s’ha facilitat informació en el Full Informatiu núm.68, ja remès a tots
els components del CEIB.
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Reitera que se disposa d’un CD de les comunicacions presentades, a
disposició dels consellers/eres del CEIB.
4. Torn obert de paraules
No n’hi ha.
I no havent-hi més assumptes a tractar quan són les 11’04 hores s’aixeca la sessió.

Palma 3 de novembre del 2005
Vist i plau
El Secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

El President
Joan Francesc Romero Valenzuela
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TAULA RESUM ASSISTÈNCIA A LA COMISSIÓ PERMANENT
DEL CONSELL ESCOLAR 2005

A assisteix, - no assisteix, S assisteix suplent; 15/04/2005 data nomenament o cessament
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4.3. Comissions Especifiques
Comissió d’Ordenació i Innovació de dia 18 de febrer de 2005
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11)
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 12’00 i les 12’21 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .11 membres 69 %
Excusen Assistència: . .3 membres

Percentatge d’assistències

ASSISTENTS
Joan Francesc Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Jaqueline Cardell Calafat, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Francesca Font Carbonell, vocal titular
Maria Fullana Company, vocal titular
Maria Gelabert Oliver, vocal titular
Pere J. Mir Martorell, vocal titular
Magdalena Mateu Gelabert, vocal titular
Jordi Llabrés Palmer, com a Ponent

Excusen l’assistència
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Carolina Torres Cabañero, vocal titular
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Actua com a secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

Temes Tractats:
–
–
–

Elaborar l’Informe 1/2005 a l’Ordre de Batxillerat nocturn. Hi actuarà com a Ponent
el Sr. Llabrés Palmer.
Elaborar les Propostes de reforma del Reglament del CEIB.
Establir un calendari de treball per la Subcomissió de la Reforma del Reglament del
CEIB.
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Comissió d’Ordenació i Innovació de dia 8 de març de 2005
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 16’43 i les 18’51 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .7 membres 44 %
Excusen Assistència: . .1 membres

Percentatge d’assistències

ASSISTENTS
Joan F. Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Magdalena Mateu Gelabert, vocal titular
Jordi Llabrés Palmer, com a Ponent

Excusen l’assistència
Pere J. Mir Martorell, vocal titular
Actua com a secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

Temes Tractats:
–

Presentació i debat de l’esborrany de l’Informe 01/2005 sobre l’ordre de Batxillerat
nocturn, pel ponent Sr. Llabrés Palmer.

–

Exposició de la dinàmica i del treball realitzat per la subcomissió de modificació del
Reglament.
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Comissió d’Ordenació i Innovació de dia 22 d’abril de 2005
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11)
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 16’30 i les 17’02 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .10 membres 56 %
Excusen Assistència: . .1 membres

Percentatge d’assistències

ASSISTENTS
Joan Francesc Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Francesca Font Carbonell, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Març González Sabater, vocal titular
Amador Alzina Sans, vocal titular
Jaume Oliver Jaume, com a Ponent

Excusen l’assistència
Magdalena Mateu Gelabert, vocal titular
Actua com a secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

Temes Tractats:
–

Constitució de la Comissió d’Ordenació, (després de la renovació de la meitat dels
membres) en base a la distribució que va fer la Comissió Permanent en reunió celebrada el 15 d’abril del 2005.

–

Presentació del Projecte de Llei d’Educació de Persones Adultes per un representant
de la Direcció General de Planificació i Centres.

–

Proposta de treball per enllestir l’informe 02/2005 al Projecte Llei d’Educació de
Persones Adultes. El Ponent serà el Sr. Oliver Jaume.

–

A precs i preguntes el Sr. Fernández Otero proposa a la Presidència feliciti l’IES Marc
Ferrer de Formentera amb motiu de cumplir-se aquests dies el XXV aniversari.

–

El Sr. Oliver Jaume expressa que seria significatiu que el Ple previst per dia 8 d’abril
es celebràs a la mateixa sala on va estar desterrat Jovellanos donada la seva relació amb
l’educació.
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Comissió d’Ordenació i Innovació de dia 06 de maig de 2005
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 16’32 i les 19’44 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .13 membres 72 %
Excusen Assistència: . .2 membres
ASSISTENTS
Joan Francesc Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Francesca Font Carbonell, vocal titular
Pere Josep Mir Martorell, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Arnau Seguí Gornés, vocal titular
Maria Gelabert Oliver, vocal titular
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Amador Alzina Sans, vocal titular
Miquel F. Oliver Trobat, vocal titular
Jaume Oliver Jaume, com a Ponent

Percentatge d’assistències

Excusen l’assistència
Manuela Ocaña Martín, vocal titular
Magdalena Mateu Gelabert, vocal titular
Actua com a secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

Temes Tractats:
–
–
–

El Sr. Oliver Jaume, ponent de l’informe 02/2005 sobre la Llei d’Educació i Formació
de Persones Adultes, exposa el treball desenvolupat fins a la data.
S’acorda continuar l’elaboració de l’informe 02/2005 el proper 13 de maig.
El President informa s’han començat a pagar les despeses d’assistència del 2004 pendents de cobrament.
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Comissió d’Ordenació i Innovació de dia 13 de maig de 2005
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11)
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 11’01 i les 13’44 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .15 membres 83 %
Excusen Assistència: . .1 membres

Percentatge d’assistències

ASSISTENTS
Joan Francesc Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Francesca Font Carbonell, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Arnau Seguí Gornés, vocal titular
Maria Gelabert Oliver, vocal titular
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Marc González Sabater, vocal titular
Jordi Llabrés Palmer, vocal titular
Amador Alzina Sans, vocal titular
Miquel F. Oliver Trobat, vocal titular
Miquel Vives Madrigal, vocal titular
Jaume Oliver Jaume, com a Ponent

Excusen l’assistència
Magdalena Mateu Gelabert, vocal titular
Actua com a secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

Temes Tractats:
–

Exposició, estudi i debat de la totalitat de l’Informe 02/2005 presentat pel ponent Sr.
Oliver Jaume.

–

S’aprova elevar a la Permanent l’Informe 02/2005.
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Comissió d’Ordenació i Innovació de dia 1 de juliol de 2005
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11)
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 10’00 i les 12’02 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .9 membres 50 %
Excusen Assistència: . .2 membres

Percentatge d’assistències

ASSISTENTS
Joan Francesc Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Arnau Seguí Gornés, vocal titular
Amador Alzina Sans, vocal titular
Miquel Vives Madrigal, vocal titular

Excusen l’assistència
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Miquel F. Oliver Trobat, vocal titular
Actua com a secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

Temes Tractats:
–

–

El ponent Sr. Martorell exposa l’Informe 05/2005 a l’Ordre que ordena i organitza
els ensenyaments de batxillerat en regim a distància a les Illes Balears que s’eleva a la
propera Permanent.
S’entrega el primer esborrany de la reforma del Reglament amb la finalitat que els
membres de la Comissió d’Ordenació i Innovació l’estudiïn i facin les aportacions pertinents.
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Comissió d’Ordenació i Innovació de dia 8 de setembre de 2005
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 17’00 i les 20’02 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .10 membres 61 %
Excusen Assistència: . .2 membres

Percentatge d’assistències

ASSISTENTS
Joan Francesc Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Arnau Seguí Gornés, vocal titular
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Jordi Llabrés Palmer, vocal titular
Miquel F. Oliver Trobat, vocal titular
Miquel Vives Madrigal, vocal titular

Excusen l’assistència
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Amador Alzina Sans, vocal titular
Actua com a secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

Temes Tractats:
–

Debat de l’esborrany del document de reforma del Reglament del CEIB, article per
article, elaborat per la subcomissió especifica.

–

Al torn obert de paraules la Sra. Esteva Jofre i el Sr. Caldentey expressen la seva disconformitat el Decret sobre homologació de la Llengua catalana a que no ha estat sotmès a la consideració del CEIB.
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TAULA RESUM ASSISTÈNCIA A LA COMISSIÓ D’ORDENACIÓ I
INNOVACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU 2005

A assisteix, - no assisteix, 22/03 data nomenament o cessament
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Comissió de Finançament de l’ensenyament i recursos humans
de dia 22 d’abril de 2005
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 11’30 i les 12’07 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .12 membres 67 %
Excusen Assistència: . .0 membres

Percentatge d’assistències

ASSISTENTS
Joan Francesc Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Mª de les Neus Santaner Pons, vocal titular
Juana González Morcillo, vocal titular
María José Gibert Cabot, vocal titular
Jaume Català Ferragut, vocal titular
Joana Maria Prohens Salom, vocal titular
Joana Mª Alorda Fiol, vocal titular
Amador Alzina Sans, vocal titular
Mique Vives Madrigal, vocal titular

Excusen l’assistència
Actua com a secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

Temes Tractats:
–

Constitució de la nova comissió de Finançament de l’ensenyament i recursos, en base
a la distribució que va fer la Comissió Permanent, el 15 d’abril de 2005

–

S’inicia la tasca d’elaborar l’Informe 03/2005 de regulació de titulacions mínimes. El
Ponent és el Sr. Vives Madrigal.
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Comissió de Finançament de l’ensenyament i recursos humans
de dia 13 de maig de 2005
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 10’00 i les 10’30 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .11 membres 61 %
Excusen Assistència: . .0 membres

Percentatge d’assistències

ASSISTENTS
Joan Francesc Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Mª de les Neus Santaner Pons, vocal titular
Juana González Morcillo, vocal titular
Jaume Català Ferragut, vocal titular
Joana Maria Prohens Salom, vocal titular
Arnau Seguí Gornés, vocal titular
Maria Gelabert Oliver, vocal titular
Amador Alzina Sans, vocal titular
Miquel Vives Madrigal, vocal titular

Excusen l’assistència
Actua com a secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

Temes Tractats:
–

Debat de l’Informe 03/2005 de regulació de titulacions mínimes que ha de posseir el
professorat de centres privats i privats concertats d’ESO i Batxillerat. S’acorda trametre’l a la Permanent.
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Comissió de Finançament de l’ensenyament i recursos humans
de dia 22 de desembre de 2005
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 11’00 i les 11’44 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .9 membres 50 %
Excusen Assistència: . .2 membres

Percentatge d’assistències

ASSISTENTS
Joan Francesc Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Mª de les Neus Santaner Pons, vocal titular
Juana González Morcillo, vocal titular
Juana Maria Alorda Fiol, vocal titular
Amador Alzina Sans, vocal titular
Miquel Vives Madrigal, vocal titular

Excusen l’assistència
Arnau Seguí Gornés, vocal titular
Rogelio Araújo Gil, vocal titular
Actua com a secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

Temes Tractats:
–

Debat i calendari sobre l’Informe “La evaluación de la calidad en el sistema educativo” pel XVI Encontre de Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat, organitzat pel
Consell Escolar de la Regió de Múrcia.
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TAULA RESUM ASSISTÈNCIA A LA COMISSIÓ DE FINANÇAMENT
DE L’ENSENYAMENT I RECURSOS HUMANS 2005

A assisteix, - no assisteix, S assisteix suplent;
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Comissió de Planificació, construccions i equipament
de dia 8 de novembre de 2005
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11)
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 16’30 i les 17’37 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .11 membres 61 %
Excusen Assistència: . .3 membres
ASSISTENTS
Joan Martorell Trobat, vicepresident en delegació del President. (Article 18.2)
Pere Pau Cintes, vocal titular
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Joana Mª Prohens Salom, vocal titular
Magdalena Mateu Gelabert, vocal titular
Miquel A. Mansilla Rodríguez, vocal titular
Carmen Oliver Arellano, vocal titular
Rogelio Araújo Gil, vocal titular
Jaume Oliver Jaume, vocal titular

Percentatge d’assistències

Excusen l’assistència
Francesc J. Picó Estela, vocal titular
Santiago Pizarro Simón, vocal titular
José M. Ruiz Rivero, vocal titular
Actua com a secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

Temes Tractats:
–
–

Constitució de la nova comissió de Planificació Construccions i Equipaments.
Inici de l’elaboració de l’Informe 06/2005 sobre l’esborrany d’ordre del Conseller
d’Educació i Cultura pel foment de la creació de places escolars a centres docents concertats en el que actuarà com a ponent el Sr. Oliver Jaume.*

(*) Aquest Informe es va continuar la tramitació a principis de l’any 2006 amb el títol d’informe 01/2006
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Comissió de Planificació de dia 15 de novembre de 2005
Lloc: . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada: . . . . . . . . . . . .Entre les 16’36 i les 17’23 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .13 membres 72 %
Excusen Assistència: . .2 membres

Percentatge d’assistències

ASSISTENTS
Joan Francesc Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Pere Pau Cintes, vocal titular
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Francesca Rigo Pons, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Joana Mª Prohens Salom, vocal titular
Magdalena Mateu Gelabert, vocal titular
Miquel A. Mansilla Rodríguez, vocal titular
Rogelio Araújo Gil, vocal titular
José M. Ruiz Rivero, vocal titular
Jaume Oliver Jaume, vocal titular

Excusen l’assistència
Francesc J. Picó Estela, vocal titular
Santiago Pizarro Simón, vocal titular
Actua com a secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

Temes Tractats:
–

–

Continuació del debat i elaboració de l’Informe 06/2005 sobre l’esborrany d’ordre del
Conseller d’Educació i Cultura pel foment de la creació de places escolars a centres
docents concertats en el que actuarà com a ponent el Sr. Oliver Jaume.*
S’acorda adreçar-se per escrit al Conseller d’Educació i Cultura, sol·licitant un informe per escrit també, dels Serveis Jurídics; la qual cosa duu implícit suspendre el procés de debat, fins a la recepció de l’Informe.

(*) Aquest Informe es va continuar la tramitació a principis de l’any 2006 amb el títol d’informe 01/2006
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TAULA RESUM ASSISTÈNCIA A LA COMISSIÓ PLANIFICACIÓ
CONSTRUCCIONS I EQUIPAMENTS 2005

A assisteix, - no assisteix, 22/03/2005 data nomenament o cessament
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Reunions de la Subcomissió de ponència de
modificació del Reglament del CEIB
07 de març 2005
Objectiu: Establiment dinàmica de treball de la subcomissió i Estudi
debat i propostes de modificacions del Reglament (fins a l’article 11)
Assistents:
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldenteny Ramos
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Nicolau Josep M. Salom Sancho, secretari.
Durada: de 12,00 h a 14,53 h.
====

18 de març 2005
Objectiu: Estudi debat i propostes de modificacions del Reglament
(de l’article 12 al 21)
Assistents:
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldenteny Ramos
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Nicolau Josep M. Salom Sancho, secretari.
Durada: de 11,08 h a 14,50 h.
====

15 d’abril 2005
Objectiu: Estudi debat i propostes de modificacions del Reglament
(de l’article 21 al 25)
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Assistents:
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Nicolau Josep M. Salom Sancho, secretari.
Durada: de 09,30 h a 11,00 h.
====

22 d’abril 2005
Objectiu: Estudi debat i propostes de modificacions del Reglament
(de l’article 25 al 38)
Assistents:
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldenteny Ramos
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Nicolau Josep M. Salom Sancho, secretari.
Durada: De 09,36 h a 14,21 h.
====

27 de maig 2005
Objectiu: Estudi debat i propostes de modificacions del Reglament
(de l’article 38 al final)
Assistents:
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldenteny Ramos
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Nicolau Josep M. Salom Sancho, secretari.
Durada: De 09,37 h a 13,09 h
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