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Excusen la seva assistència per causes justificades:
Isidor Torres Cardona, vocal titular

Actua com a secretari:

Nicolau J. M. Salom Sancho

4.1. Ple

Data:  . . . . . . . . . . . . . . Dia 20 de febrer de 2006
Lloc:  . . . . . . . . . . . . . . Esc. Sup. de Disseny de les Illes Balears (Palma)
Durada:  . . . . . . . . . . . . Entre les 11:01 i les 14:45 hores
Assistents: . . . . . . . . . . . 42 membres 89%
Excusen assistència:  . . . 1 membre

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
- Paulí Aguiló Vicente, vocal suplent
- Francesca Rigo Pons, vocal titular
- Andreu Ferrer Gomila, vocal suplent
- Mª Cruz Martínez Márquez, vocal suplent
- Pere J. Mir Martorell, vocal titular
- Maria José Gibert Cabot, 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
- Manuel Barceló Suárez, vocal suplent
- Maria Gelabert Oliver, vocal titular
- Josep Mora Serra, vocal titular
- Margalida Moyà Pons, vocal titular
- Miquel Balle Palou, vocal titular
- Joana Maria Alorda Fiol, 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
- Marc González Sabater, vocal titular
- Amador Alzina Sans, vocal titular
- Jaume Manuel Ribas, vocal titular
- Rogelio Araújo Gil, vocal titular
- José M. Ruíz Rivero, vocal titular
- Antònia Benejam Anglada, vocal titular
- Manel Martí Llufriu, vocal suplent
- 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
- Jaqueline Cardell Calafat, vocal titular

Percentatge d’assistències
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1. Informes aprovats:
• Informe 01/06 a l'Ordre pel foment de la creació de places escolars a centres

docents concertats.
Vots a favor 23
Vots en contra 16
Abstencions 0

2. Altres qüestions:
• Pressa de possessió com a nous membres del Consell Escolar de:

Marc González Sabater
Miquel Balle Palou
Jaume Manuel Ribas

Transcripció de l’Acta

ACTA DEL PLE ORDINARI DEL CONSELL ESCOLAR DE LES
ILLES BALEARS DE DIA 20 DE FEBRER DE 2006

A les 11:01 hores del dia 20 de febrer de 2006, a l’Escola Superior de
Disseny de les Illes Balears es reuneix en segona convocatòria el Ple del
Consell Escolar de les Illes Balears amb caràcter extraordinari, segons “re-
convocatòria” signada pel President del CEIB a 10 de febrer de 2006, que
deixava sense efecte la signada el 7 de febrer, que preveia Ple extraordinari
per 13 de febrer, amb motiu d’atendre la reclamació presentada en nom i
representació d’UGT, per la Consellera Sra. Alorda Fiol.

Abans d’iniciar el desenvolupament de l’ordre del dia, el President Sr.
Romero, llegeix la resposta remesa a la Sra. Alorda Fiol el dia 17 de febrer,
desestimant la nova reclamació contra la convocatòria present, feta per l’es-
mentada Consellera, el dia anterior.

A continuació atorga la paraula a la Sra., Alorda per si vol replicar l’ar-
gumentació, i en absència d’aquesta, a altre representant de la seva institu-
ció que estigui present.

– El Sr. Ferrer Gomila assumeix el torn de paraula, indica que la Sra.
Alorda Fiol s’incorporarà a la sessió en pocs moments; lamenta que no
s’hagi llegit també la reclamació i resumeix verbalment el seu sentit
assenyalant que considerava l’Informe incomplet al no incorporar els
vots particulars així com la demora en remetre els vots particulars de



diferents institucions i l’ Informe alternatiu presentat col·lectivament
per diverses institucions en temps i forma per la convocatòria del dia
13, i que per tant ja obraven en poder del Consell Escolar, quan es va
fer la segona convocatòria.

– El President considera tancat el tema i passa a desenvolupar l’ordre
del dia previst.

1. Aprovació si cal de l’acta de la sessió anterior.

Llegida pel secretari, s’aprova per unanimitat després d’acceptar
aquest, la modificació per error del mot “usuaris” enlloc de “combustible” i
la xifra de milions de pressupost de 654’562 milions d’euros i no de 654.582
milions d’euros.

El Sr. Caldentey Ramos diu entendre que l’acta no pot reflectir opi-
nions subjectives i per això mateix se ratifica amb el que ja va expressar a una
Permanent anterior en quan a qualificar “d’impertinent i d’improcedent” el
to emprat en el Ple celebrat a Eivissa el 2 desembre de 2005 pel Conseller
d’Educació i Cultura Sr. Fiol Amengual en el moment de respondre a pre-
guntes dels consellers del CEIB.

2. Presa de possessió dels nous membres del Consell Escolar.

A continuació prenen possessió com a consellers titulars del CEIB els
Srs. Marc González Sabater, Miquel Balle Palou i Jaume Manuel Ribas, i
se’ls entrega la corresponent credencial.

El Sr. Romero els felicita i de forma especial als qui representen els
Consells Escolars Insulars de Mallorca i Eivissa-Formentera.

3. Aprovació, si cal, de l’Informe 01/2006 sobre l’Ordre del Conseller

d’Educació i Cultura, pel foment de la creació de places escolars a Centres

docents concertats.

El President Sr. Romero obri aquest punt indicant com es desenvolu-
parà el debat, propostes i votacions, d’acord amb el nou Reglament del
CEIB. Articles 42, punts 3,4 i 5; 44 punt 1 i 33 punts 2 i 5. (Tots els con-
sellers/eres presents disposen de la voluminosa documentació generada i
d’un exemplar del nou Reglament que s’acaba d’editar).
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Atorgada la paraula al Ponent Sr. Oliver Jaume, exposa minuciosa-
ment el procés seguit per elaborar l’informe (que no ha estat fàcil) a través
de Comissió i Permanent, aportacions, esmenes, vots particulars, etc.

El Sr. Caldentey Ramos reclama la incorporació de l’informe de la
Secretaria General de la Conselleria, com a un annex a l’informe “oficial”, ja
que així ho va decidir la Comissió Permanent (Es procedeix a distribuir el
text d’aquest informe, a tots els presents).

3.1. Vots particulars presentats a la Permanent.
El President Sr. Romero atorga la paraula a la Sra. Alorda Fiol (UGT)

i aquesta fa una defensa global dels vots particulars que va presentar a l’in-
forme de la Comissió. El Sr. Caldentey Ramos (STEI-i) manifesta que se
suma a aquest vots, com ja ho va fer a la reunió de la Permanent.

3.2. Informe alternatiu.
La Sra. Esteva Jofre (COAPA-Balears) en nom de les institucions que

proposen un “Informe alternatiu” al de la Ponència, justifica les motivacions
que tenen STEI-i; UGT; FETE-UGT; COAPA-Balears; FE CCOO i
CCOO, per presentar un “Informe alternatiu”, al de la Ponència de la
Permanent.

3.3. Intervencions obertes als Informes presentats.
– El Sr. González Sabater considera oportuna l’ordre, per la necessitat

de places escolars; discrepa sobre alguns aspectes de l’Informe de
Ponència, com les referències a l’Escola Pública. Creu legal l’ordre
perquè el Govern pot promoure activitats de foment i opina que no
era necessari demanar informe d’aquesta Ordre al Consell Escolar, ja
que l’únic preceptiu és el Consell Consultiu i per suposat no vincu-
lant. No està d’acord amb fixar requisits addicionals com ho indiquen
les recomanacions de l’informe de Ponència i en quan a l’Informe
Alternatiu, troba que no s’han de fer propostes al Govern de retirar
ordres.

– El Sr. Caldentey Ramos, demana la retirada de l’Ordre per presunta-
ment il·legal (per tant demana incorporar l’informe del Secretari
General a l’expedient); agraeix l’esforç que ha fet el Ponent Sr. Oliver,
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davant la dificultat del tema, no obstant, es reafirma en “l’Informe
alternatiu”. Puntualitza a l’intervenció anterior que el Consell Escolar
sí és competent per informar qüestions com aquestes, segons l’article
3 de la Llei de Consells. Finalment reitera la inoportunitat de l’Ordre,
quan les construccions de la xarxa pública tenen dificultats de seguir
endavant, com puntualitza avui mateix un periòdic; defensa els treba-
lladors de la concertada i afegeix que amb aquesta ordre fins i tot se
perjudicarà a les escoles concertades petites.

– El Sr. Ferrer Gomila se suma a l’afirmació que el CEIB és competent
i procedent tracti aquests temes, a diferència del que ha dit el primer
intervinent. Recorda que en el mes de juliol les organitzacions sindi-
cals ja feren al·legacions als primers esborranys que es conegueren, i
aquelles sembla se congelaren, per no haver-se tingudes en compte.
Reconeix l’esforç del Ponent en redactar l’Informe sobre una Ordre
mal articulada, sense un marc legal. Sobre l’Informe del Secretari
General, el considera una ofensa al CEIB i una “perversió profunda”
respecte a l’Estatut en relació a una cita textual. En anunciar el seu vot
per a l’Informe Alternatiu, assenyala que és una valoració sociopolíti-
ca, que és el que ha de fer un Informe del Consell Escolar, tractar de
criteris i no introduir esmenes.

– El Sr. Fernández Otero recolza les intervencions immediates anteriors,
subratlla que l’informe del Secretari General enviat al Consell Escolar
ni és jurídic ni resol els dubtes plantejats, per tant, només cal inter-
pretar-lo com a una falta de consideració al CEIB. Per últim, qualifi-
ca l’Ordre d’inadequada, al sostreure recursos per a la privada, quan
existeixen tantes mancances en el sector públic.

3.4. Presa en consideració de l’Informe de la Permanent.
COAPA-Balears proposa a la Presidència la votació secreta (article 34 del
Reglament).

El secretari sol·licita que els consellers/eres es pronunciïn a mà alçada
si recolzen la petició formulada per la Sra. Esteva i en comprovar que super-
en el 15% organitza la votació secreta mitjançant urna i paperetes.

Respecte a l’ordre de cridar per llista, la proposta del secretari en quan
a utilitzar la relació de signatures, que és un document conegut per tothom,
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amb una relació de consellers/eres que obeeix a l’article 9 de la Llei, és accep-
tada unànimement.

S’efectua la votació de prendre en consideració l’Informe de Ponència,
mitjançant el vot secret esmentat, amb el següent resultat:

Vots a favor de l’Informe ............................................. 23
Vots en contra.............................................................. 18
Vots en blanc o nuls ...................................................... 0

A les 13:18 hores s’aprova la presa en consideració de l’Informe.

Si bé el vot ha estat secret, manifesten oralment que han votat en con-
tra, per a que consti en acta, els Srs. Caldentey Ramos, Cintes Gener,
Fernández Otero, Aguiló Vicente i Rigo Pons.

3.5. Votacions de les esmenes presentades a l’Informe de Ponència, presen-
tat al Ple per la Permanent del CEIB

El President Sr. Romero Valenzuela planteja que d’acord amb l’article
33.3 del Reglament, es procedirà a votar les esmenes, que tots els conse-
llers/eres ja coneixen perfectament, per haver estat remeses en els terminis
reglamentaris.

La votació es farà per ordre de recepció en Secretaria: COAPA-Balears
(dia 9 a les 12:34 hores), STEI-i (dia 9 a les 12:45 hores) i FETE-UGT (dia
9 de febrer a les 15:06 hores)

– La Sra. Esteva Jofre com a portaveu de COAPA-Balears, institució de
la que s’han de votar les primeres esmenes, reclama el dret d’argumen-
tar i defensar cadascuna de les esmenes.

– El Sr. Caldentey Ramos se suma a la petició, considerant que s’està
produint una interpretació restrictiva del Reglament.

– El Sr. Martí Mir també intervé en favor d’una forma emprada ante-
riorment, la de què un conseller/era que ha presentat una esmena,
pugui defensar-la.

– El President se mostra inflexible en la interpretació del Reglament, i
comença la votació d’esmenes, a mà alçada, prèvia la lectura en veu alta
que fa el Vicepresident i component de la mesa Sr. Martorell Trobat.
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Article 1r. Supressió al 1r. Paràgraf.
Vots a favor.................................................................. 15
Vots en contra.............................................................. 23
Vots en blanc ................................................................ 0

Es desestima

Article 1r. Modificació al 4t. Paràgraf
La Sra. Esteva i el Sr. Caldentey mostren disconformitat en no poder

defensar l’esmena.
Vots a favor.................................................................. 17
Vots en contra.............................................................. 22
Vots en blanc ................................................................. 0

Es desestima

Article 1r. Afegit al darrer Paràgraf.
La Sra. Esteva i el Sr. Caldentey mostren disconformitat en no poder

defensar l’esmena.
Vots a favor...................................................................18
Vots en contra.............................................................. 22
Vots en blanc ................................................................. 0

Es desestima

Art. 2n. Afegit al 3r. Paràgraf.
La Sra. Esteva i el Sr. Caldentey mostren disconformitat en no poder

defensar l’esmena.
Vots a favor.................................................................. 19
Vots en contra.............................................................. 22
Vots en blanc ................................................................. 0

Es desestima

Art. 3r. Proposta de nova redacció.
La Sra. Esteva i el Sr. Caldentey mostren disconformitat en no poder

defensar l’esmena.
Vots a favor.................................................................. 20
Vots en contra.............................................................. 19
Vots en blanc ................................................................. 2

S’aprova
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Art. 6è. Apartat 4. Paràgraf 3.
La Sra. Esteva i el Sr. Caldentey mostren disconformitat en no poder

defensar l’esmena.
Vots a favor.................................................................. 18
Vots en contra.............................................................. 23
Vots en blanc ................................................................. 0

Es desestima

Consideració presentada per STEI-i.
El Sr. Caldentey Ramos sol·licita el dret a la paraula per exposar els

arguments que han motivat aquesta consideració, intervenció a la que se
suma la Sra. Esteva Jofre.

El President Sr. Romero Valenzuela retira la paraula al Sr. Caldentey,
ordenant prosseguir la votació d’esmenes:

Vots a favor.................................................................. 17
Vots en contra.............................................................. 23
Vots en blanc ................................................................. 1

Es desestima

Esmenes presentades per la Consellera Sra. Font Carbonell.

Esmena modificació a pàg. 2, paràgraf 2.
El Sr. Ferrer Gomila reclama el poder defensar o argumentar les esme-

nes presentades per la Sra. Font i mostra la seva disconformitat i protesta,
per com s’efectua el procés

Vots a favor.................................................................. 18
Vots en contra.............................................................. 22
Vots en blanc ................................................................. 0

Es desestima

Esmena de modificació a pàg. 2, paràgraf 2.
Vots a favor.................................................................. 17
Vots en contra.............................................................. 23
Vots en blanc ................................................................. 1

Es desestima.
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Esmena de modificació tècnica. Pàg. 2, paràgraf 3.
Vots a favor.................................................................. 18
Vots en contra.............................................................. 23
Vots en blanc ................................................................. 0

Es desestima

Esmena d’addicció, observació a l’apartat “Fets” de l’Informe.
Vots a favor.................................................................. 17
Vots en contra.............................................................. 22
Vots en blanc ................................................................. 1

Es desestima

El Sr. Ferrer Gomila anuncia vot particular (Art.35.6).

Esmena de correcció d’errada.
S’aprova per unanimitat

Esmena de modificació, pàg. 8, paràgraf 8.
Vots a favor.................................................................. 14
Vots en contra.............................................................. 22
Vots en blanc ................................................................. 1

Es desestima

Esmena de modificació. Pàg. 9, paràgraf 2.
Vots a favor.................................................................. 14
Vots en contra.............................................................. 23
Vots en blanc ................................................................. 1

Es desestima

Esmena de modificació. Pàg. 9, paràgraf 4.
Vots a favor.................................................................. 13
Vots en contra.............................................................. 23
Vots en blanc ................................................................. 1

Es desestima



Esmena de modificació. Pàg. 9, paràgraf 5.
Vots a favor.................................................................. 13
Vots en contra.............................................................. 23
Vots en blanc ................................................................. 1

Es desestima

Esmena de modificació. Pàg. 9, paràgraf 9.
Vots a favor.................................................................. 14
Vots en contra.............................................................. 23
Vots en blanc ................................................................. 1

Es desestima

Esmena de modificació/rectificació a les al·legacions.
El Sr. Ferrer interpel·la al Ponent Sr. Oliver Jaume, sobre una inter-

pretació que fa l’Informe a l’al·legació presentada per UGT.
Vots en contra...............................................................18
Vots en blanc ................................................................. 5
(El secretari no comptabilitza els vots a favor)

Esmena de modificació/rectificació a les al·legacions presentades.
Vots a favor.................................................................. 15
Vots en contra.............................................................. 23
Vots en blanc ................................................................. 1

Es desestima

Esmena de modificació per adequació a l’al·legació presentada.
Vots a favor.................................................................. 15
Vots en contra.............................................................. 23
Vots en blanc ................................................................. 1

Es desestima

Esmena de modificació pàg.10, paràgraf 7
Vots a favor.................................................................. 14
Vots en contra.............................................................. 23
Vots en blanc ................................................................. 1

Es desestima
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Esmena d’addició per adequació a l’al·legació presentada.
Vots a favor.................................................................. 14
Vots en contra.............................................................. 17
Vots en blanc ................................................................. 8

Es desestima

El Sr. Ferrer anuncia vot particular sobre aquesta esmena i manifesta
la queixa que a l’anàlisi sintètica de l’informe oficial no es recull bé el sentit
del que expressava l’aportació feta per UGT.

El Sr. Oliver Jaume se ratifica amb que si ha recollit, naturalment, de
forma sintetitzada, la idea expressada en el text enviat per UGT.

El President Sr. Romero considera prou debatut el tema i ordena con-
tinuar amb les votacions. Novament el Sr. Ferrer intervé per demanar cons-
ti en acta una “queixa forta contra la Presidència” per com es desenvolupa la
sessió i el President li respon que fins el moment “la Presidència ja ha tin-
gut molta paciència”.

Esmena de modificació. Pàg. 11, paràgraf 4...
Vots a favor.................................................................. 15
Vots en contra.............................................................. 23
Vots en blanc ................................................................. 1

Es desestima

El Sr. Ferrer anuncia vot particular a aquesta decisió.

3.6. Votació global a l’Informe de Ponència, amb la incorporació de les
esmenes que han estat votades afirmativament en el transcurs de la sessió.

Es procedeix a votar l’Informe, utilitzant paperetes i urna, amb el
següent resultat:

Vots a favor.................................................................. 23
Vots en contra.............................................................. 16
Vots en blanc ................................................................. 0

S’ aprova l’informe

El Sr. Caldentey Ramos en nom de STEI-i anuncia vot particular a
incorporar a l’Informe aprovat i fa entrega ja del text al secretari (que ho
enregistrarà amb data d’avui).
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La Sra. Esteva Jofre (COAPA-Balears) i el Sr. Ferrer (FETE-UGT)
anuncien també remetre vot particular (articles 35.7 i 46 del Reglament).

4. Informacions President/Secretari.
El Secretari es ratifica en quan a informació general del CEIB als Fulls

Informatius 73 a 77 enviats a tots els Consellers/eres i al 78 que s’entrega en
el Ple d’avui.

5. Torn obert de paraules.
– El Sr. Oliver Jaume, després de consultar unes notes procedents del

principi de la seva actuació com a Ponent d’aquest Informe, es ratifi-
ca en la síntesi feta dels texts aportats per UGT.

– El Sr. Ferrer Gomila es mantén amb la seva opinió, que no es resumeix
correctament la idea exposada en la aportació inicial, presentada per
la seva organització sindical.

– El Sr. Mansilla felicita al Ponent per la difícil tasca que ha duit a
terme.

– El Sr. Vives Madrigal s’adhereix a l’expressat pel Sr. Mansilla.

– El Sr. Martí Mir reitera la petició al President, feta a l’anterior Ple,
sobre l’endarreriment en el pagament de dietes i despeses de locomo-
ció que es produeix des de fa mesos.

– El President Sr. Romero respon que és el primer afectat i per tant rei-
teradament ho demana a la Conselleria; la resposta que té és que s’es-
tan a punt de pagar els endarreriments de 2005.

– El Sr. Fernández Otero reitera l’expressat en una Permanent anterior,
que considera “to improcedent i desencertat”, l’emprat pel Conseller
d’Educació i Cultura en les respostes a preguntes dels consellers/eres
del CEIB en el Ple celebrat el 2 de desembre passat a Eivissa, i subrat-
lla que no qualifica la resposta en sí, sinó el to. La Sra. Cardell Calafat
li dona suport.
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– El Sr. Fernández Otero expressa que lamenta la intervenció de la
Conselleria en la forma emprada d’investigar duta a terme, amb
motiu d’una vaga que va haver-hi a Eivissa, i que considera s’havia de
donar suport als Directors de Centres i Professorat, a l’inrevés de com
es feu. Manifesta que no fa la protesta a títol individual, sinó de dife-
rents col·lectius educatius d’Eivissa.

– El Sr. Caldentey Ramos demanaria a la Conselleria un aclariment de
postura, sobre aquestes notícies sortides en premsa aquests dies, en
quan a proporcionar un solar a preu més baix del de mercat, a una ins-
titució, que proposa una involució educativa molt greu, proclamant
que una forma de combatre la violència de gènere, és la de tornar a
l’arcaisme de separar els nins i les nines en les aules. Realment concre-
ta la pregunta en sí això no és una forma encoberta de subvenció.

I quan són les 14:45 hores i no havent-hi més assumptes a tractar es
dóna per acabat el Ple en el dia de la data.

El Secretari El President
Nicolau J. M. Salom Sancho Joan Francesc Romero Valenzuela
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Data :  . . . . . . . . . . . . . . Dia 26 d’abril de 2006
Lloc:  . . . . . . . . . . . . . . Cent. Cult. “Guillem Cifre de Colonya” (Pollença)
Durada:  . . . . . . . . . . . . Entre les 11:04 i les 13:21 hores
Assistents: . . . . . . . . . . . 41 membres 87%
Excusen assistència:  . . .1 membre
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ASSISTENTS
Joan F. Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Francisca Mª Bergas Mas, vocal suplent
Onofre Martí Mir, vocal titular
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
M. de les Neus Santaner Pons, vocal titular
Francesca Rigo Pons, vocal titular
Andreu Ferrer Gomila, vocal suplent
Juana González Morcillo, vocal titular
Maria José Gibert Cabot, vocal titular
Esther Sosa Díaz, vocal suplent
Joana Mª Prohens Salom, vocal titular
Antoni Pomar Bofill, vocal titular

Arnau Seguí Gornés, vocal titular
Francisco Picó Estela, vocal titular
Pascual Muñoz Cantos, vocal suplent
Miquel Balle Palou, vocal titular
Joana Maria Alorda Fiol, 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
Marc González Sabater, vocal titular
Amador Alzina Sans, vocal titular
Carolina Sánchez Vaccari, vocal suplent
Margarita Durán Vadell, vocal suplent
Isidoro Torres Cardona, vocal titular
Joana Alomar Serra, vocal suplent
Antònia Benejam Anglada, vocal titular
Mateu Martínez Martínez, vocal titular
Santiago Pizarro Simón, vocal titular
Miquel Costa Tur, vocal suplent
Joan Cerdà Rull, vocal titular
Miquel F. Oliver Trobat, vocal titular
Jaume Oliver Jaume, vocal titular
Miquel Vives Madrigal, vocal titular
Guillem Estarellas Valls, vocal titular
Jaqueline Cardell Calafat, vocal titular

Excusen la seva assistència per causes justificades:
Manuela Ocaña Martín

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

Percentatge d’assistències
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1. Informes aprovats:
• Informe 03/2006 al Projecte de Decret sobre mesures per a fomentar la compe-

tència lingüística en llengües estrangeres dels alumnes dels centres sostinguts
amb fons públics.

Vots a favor 36
Vots en contra 0
Abstencions 4

• Informe 04/2006 al Projecte de Decret sobre els currículums als Títols de
Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior de les especialitats dels esports de
muntanya i escalada.

S’aprova per unanimitat

• Informe 05/2006 al Projecte de Decret sobre els currículums als Títols de
Tècnic Esportiu i de Tècnic Esportiu Superior  de les especialitats de futbol i
futbol sala.

S’aprova per unanimitat

2. Altres qüestions:
• Presa de possessió com a nous membres del Consell Escolar de:

Joan Cerdà Rull
Isidor Torres Cardona 

• La Sra. M. de les Neus Santaner entrega un escrit per incorporar a l’acta.

Transcripció de l’Acta

ACTA DEL PLE ORDINARI DEL CONSELL ESCOLAR DE LES
ILLES BALEARS DE DIA 26 D’ABRIL DE 2006

A les 11,04h. del dia 26 d’abril de 2006, al Centre Cultural “Guillem
Cifre de Colonya” de Pollença, es reuneix en segona convocatòria el Ple del
Consell Escolar de les Illes Balears amb caràcter extraordinari.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Llegida pel secretari l’acta de la sessió anterior corresponent al Ple

extraordinari celebrat a Palma el dia 20 de febrer de 2006, s’aprova per una-
nimitat.

2. Prssa de possessió dels nous membres del Consell Escolar
El President Sr. Romero Valenzuela diu que ens reunim a Pollença

seguint la línia d’itinerança que aconsella la Llei del CEIB (art. 13.2) i fer-
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ho aquí en aquest local precisament, ha de significar en certa manera un
homenatge del Consell Escolar de les Illes Balears a la figura il·lustre de
Guillem Cifre de Colonya.

A més es donen complementàriament altres circumstàncies com que,
pren possessori com a membre del CEIB l’actual batle de Pollença (que
forma part de la taula presidencial) i que el Ponent de l’informe 03/2006
també és pollencí de naixença.

S’entrega la corresponent credencial als senyors
Joan Cerdà Rull
Isidor Torres Cardona

El Sr. Romero Valenzuela fa notar la curiositat que precisament els dos
consellers abans citats són Batles de Pollença i Formentera respectivament; i
finalment agraeix al Sr. Cerdà Rull les facilitats que ha donat per organitzar
la reunió d’avui i l’agraïment per la convidada a dinar de feina dels conse-
llers/eres del CEIB, en acabar la tasca prevista en la convocatòria d’aquest
Ple.

3. Aprovació, si cal, de l’Informe 03/2006 al Projecte de Decret sobre
mesures per a fomentar la competència lingüística en llengües estrangeres
dels alumnes dels centres sostinguts amb fons públics

El Ponent Sr. Vives Madrigal explica breument el procés seguit per
arribar a aquest “difícil Informe” de consens, que se presenta a consideració
dels assistents i s’estén amb tot detall a les consideracions generals i sobretot
a l’apartat 6 que resumeix la Proposta de punts concrets a considerar per la
Conselleria, si vol atendre l’opinió del Consell Escolar, plantejada en sentit
constructiu i rica en matisacions didàctiques, sobre el que suposa un Decret
d’aquesta transcendència.

A continuació el President Sr. Romero Valenzuela agraeix la feina feta
pel Sr. Vives Madrigal i planteja les 2 esmenes presentades en temps i forma
per diferents consellers.

Per ordre de recepció a Secretaria atorga la paraula a la Sra. Mateu
Gelabert (CECE-ACENEB).

La Sra. Mateu Gelabert retira l’esmena, argumentant que està en sin-
tonia amb l’altra esmena sobre el mateix  punt 6 de l’Informe.
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Queda viva, la segona esmena presentada per l’ Associació
Autonòmica Educació i Gestió-Escola Católica de les Illes Balears i FERE-
CECA-ECIB i el President atorga la paraula a la primera signant Sra.
Monfort Miserachs.

Aquesta consellera fa una breu defensa de la redacció alternativa que
han presentat, amb voluntat que substitueixi el punt 6 de l’Informe elevat
per la Comissió Permanent.

– El Sr. González Sabater sol·licita de la Ponència un aclariment al text
de l’informe sobre aquest punt, per conèixer exactament si el 20% i el
80% que s’esmenten, s’ha d’entendre referit o no a matèries no lin-
güístiques.

– El Sr. Vives Madrigal respon que se refereix a matèries no lingüístiques.

– El Sr. Caldentey Ramos considera l’Informe del Ponent suficientment
clar “diu el que diu”

– Abans de passar a votació, el Sr. Vives fa un aclariment més ample de
la mateixa qüestió i posa a l’abast dels presents una exemplificació vir-
tual d’aplicació horària que suposa l’Informe, en comparació a l’apli-
cació que es derivaria de l’esmena que considera suposaria detriment
de la llengua castellana en relació a la llengua estrangera.

– Sotmesa a votació l’esmena,es produeix el següent resultat:
Vots a favor.................................................................. 15
Vots en contra.............................................................. 22
En blanc .........................................................................2

No s’incorpora

– Seguidament el Sr. Fernández Otero fa dues puntualitzacions al
Ponent d’aclariments formals sintàctics, que el Ponent accepta i se
passa a votar l’Informe consensuat presentat per la Comissió
Permanent, amb el següent resultat:

Vots a favor.................................................................. 36
Vots en contra................................................................ 0
En blanc ........................................................................ 4

Queda aprovat l’Informe



– La Sra. Monfort Miserachs anuncia que presentarà vot particular (arti-
cle 35.6 del Reglament)

– La Sra. Santaner Pons felicita al Ponent Sr. Vives Madrigal per la difí-
cil tasca duita a terme. Felicitació a la que s’afegeixen la Sra. Mateu
Gelabert i el Sr. Oliver Trobat, que s’estén en considerar a més de la
feina feta pel ponent, la bona predisposició que s’ha produït en
Comissió Permanent i avui en Ple, per arribar a un document de con-
sens, entre sectors ben diferents que conformen el CEIB.

Acabat aquest punt a les 12’27 minuts es produeix un descans per rea-
nudar-se la sessió a les 12’35 hores.

4. Aprovació, si cal, de l’Informe 04/2006 al Projecte de Decret sobre els
currículums als Títols de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior de
les especialitats dels esports de muntanya i escalada

5. Aprovació, si cal, de l’Informe 05/2006 al Projecte de Decret sobre els
currículums als Títols de Tècnic Esportiu i de Tècnic Esportiu Superior
de les especialitats de futbol i futbol sala

El President Sr. Romero ofereix la possibilitat de tractar el dos punts
a la vegada, votant-se després per separat, ja que:

a) Es tracta de dos decrets molt semblants.
b) El Ponent és el mateix conseller Sr. Fernández Otero.
c) Les consideracions generals són idèntiques.

• El Sr. Fernández Otero passa a explicar procés i consideracions
generals dels dos informes destacant:

a) L’oportunitat d’iniciar aquests Decrets, que estaven pendents
de desenvolupar des de fa uns anys.

b) Lamenta que per problemes d’agenda no ha estat possible tenir
un intercanvi d’opinions amb els tècnics que elaboraren
aquests documents.

c) Puntualitza les concrecions que s’especifiquen a l’informe.
d) Afegeix la consideració de reflectir amb més insistència, en opi-

nió recollida de tècnics qualificats, el que les proves d’accés són
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molt difícils, però que al estar definides per Decret del MEC,

el que si podria recomanar-se a la Conselleria d’Educació i

Cultura és que instés al MEC una revisió d’aquest tipus de

prova.

Sotmès a votació l’Informe 04/2006, s’obté el següent resultat:
Vots a favor.................................................................. 36
Vots en contra................................................................ 0
Vots en blanc ................................................................. 0

Aprovat per unanimitat

Sotmès a votació l’Informe 05/2006, s’obté el següent resultat:
Vots a favor.................................................................. 36
Vots en contra................................................................ 0
Vots en blanc ................................................................. 0

Aprovat per unanimitat

El Sr. Martorell Trobat felicita el Ponent per la tasca efectuada.

6. Informacions President-Secretari

El President informa (abans que li demanin com és habitual en aquest

CEIB) en relació a despeses pendents, que té notícia s’estan liquidant les

corresponents a 2005.

També anuncia que per haver-se tingut que convocar aquest Ple

extraordinari, a efectes de complimentar terminis de l’informe 03/2006, no

es convocarien la Permanent de dia  4 de maig ni el Ple de 5 de maig que

estaven previstos en calendari, des de principis de curs.

Finalment avança com a probable, la convocatòria d’una Permanent,

entorn a l’11 de maig.

7. Torn obert de paraules.
– El Sr. Martí Mir tot i comprenent la convocatòria per urgència, per

causes majors, demana que sempre que sigui possible, es coneguin les
dates de convocatòria amb una quinzena de dies d’antelació, per les
dificultats de trobar passatges Menorca-Mallorca.
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– El Sr. Fernández Otero reitera la petició expressada ja altres vegades
d’instar a la Conselleria, que quan es demanin informes al CEIB d’as-
sumptes de transcendència (com es el cas de l’Informe 03/2006 avui
debatut) no s’utilitzi la via d’urgència, per un millor estudi exhaustiu
del que s’informa.

– La Sra. Santaner Pons, en nom de l’STEI-i entrega al President un
escrit que sol·licita llegir i incorporar en aquest punt de tractament
obert de l’ordre del dia, relatiu a petició d’un homenatge als com-
panys i companyes de la II República (s’inclou com a annex a l’acta).

– El Sr. Torres Cardona se suma al Prec de la Sra. Santaner.

I quan són les 13’21 hores i no havent-hi més assumptes a tractar es dóna
per acabat el Ple en el dia de la data.

El Secretari El President
Nicolau J. M. Salom Sancho Joan Francesc Romero Valenzuela

ANNEX al punt 7 de l‘ordre del dia del Ple Extraordinari 
celebrat el 26 d’abril de 2006 a Pollença.

Sr. President Consell Escolar de les Illes Balears

En nom de les conselleres i consellers representants del professorat per
part de l’STEI-i us demanam que insteu al Sr. Conseller d’Educació i
Cultura del Govern de les Illes Balears la següent sol·licitud:

Fa pocs dies es va celebrar el 75è aniversari de la proclamació de la II
República. Època que entre d’altres fets impulsà els valors democràtics i va
potenciar l’educació com a eina de transformació social. Construí una exten-
sa xarxa d’escoles, de la que en són una bona prova la majoria d’escoles
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públiques d’aquesta comunitat. El seu professorat treballà en unes condi-
cions precàries però amb un voluntarisme i esforç que ningú qüestiona.

Després del cop d’estat, de la guerra civil la dictadura va dur a terme
una forta persecució i repressió  a tots els àmbits i, també, a l’àmbit educa-
tiu. Moltes mestres i molts mestres foren represaliats per a les seves idees,
patiren l’exili i, algunes d’aquestes persones fins i tot la condemna a mort. 

Ja és hora de retre un homenatge en aquestes persones que del nostre
àmbit de treball tant s’esforçaren per a poder canviar la societat balear d’a-
quell temps, amb les úniques eines que disposaven: la seva il·lusió, el seu
voluntarisme, les seves paraules i els seus coneixements.

Per tot això, en nom de les senyores i senyors consellers de l’STEI-i
us demanam que des de la Conselleria d’Educació i Cultura, en dates tan
assenyalades es reti un homenatge als nostres companys i companyes de la
II República.

Pollença, 26 d’abril de 2006

Ma. Neus Santaner Pons
Consellera del CEIB representant del professorat en nom de l’STEI-i
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Data :  . . . . . . . . . . . . . . Dia 7 de juliol 2006
Lloc:  . . . . . . . . . . . . . . Saló d’actes de la FELIB (Palma)
Durada:  . . . . . . . . . . . . Entre les 10:30 i les 11:46 hores
Assistents: . . . . . . . . . . . 31 membres 66%
Excusen assistència:  . . . 6 membres

ASSISTENTS

Joan F. Romero Valenzuela, president

Joan Martorell Trobat, vicepresident

Pere Pau Cintes Gener, vocal titular

M. de les Neus Santaner Pons, vocal titular

Francesca Rigo Pons, vocal titular

Andreu Ferrer Gomila, vocal suplent

Juana González Morcillo, vocal titular

Maria José Gibert Cabot, vocal titular

Fernando Martín Martínez, vocal titular

Maria Angeles Parra Martín, vocal suplent

Arnau Seguí Gornés, vocal titular

Manolo Barceló Suárez, vocal suplent

Maria Gelabert Oliver, vocal titular

Josep Mora Serra, vocal titular

Margalida Moyà Pons, vocal titular

Miquel Balle Palou, vocal titular

Marta Monfort Miserachs, vocal titular

Carmen Oliver Arellano, vocal titular 

Jordi Llabrés Palmer, vocal titular

Bartomeu A. Frau Llull, vocal suplent

Amador Alzina Sans, vocal titular

Jaume Manuel Ribas, vocal titular

Rogelio Araújo Gil, vocal titular

José Mª Ruiz Rivero, vocal titular

Santiago Pizarro Simón, vocal titular

Miquel Costa Tur, vocal suplent

Miquel F. Oliver Trobat, vocal titular

Jaume Oliver Jaume, vocal titular

Miquel Vives Madrigal, vocal titular

Sebastià Vallbona Bonet, vocal suplent

Excusen la seva assistència per causes justificades
Gabriel Caldentey Ramos
Edelmiro Fernández Otero
Catalina Esteva Jofre
Miquel Mansilla Rodríguez
Antònia Benejam Anglada
Guillem Estarellas Valls

Actua com a secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho

Percentatge d’assistències
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1. Informes aprovats:
• Informe 06/2006 al Projecte de Decret pel qual s’estableix l’ordenació curricular i

l’accés als ensenyaments de grau superior de Música a la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.

S’aprova per unanimitat

• Informe 07/2006 al Projecte de Decret pel qual s’estableix el currículum del cicle
formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Restauració.

S’aprova per unanimitat

2. Altres qüestions:
• Aprovació de la Memòria corresponent a l’any 2005:

S’aprova per unanimitat

• S’informa que s’han iniciat els tràmits organitzatius de les XVII Jornades de
Consells Escolars a celebrar el pròxim curs escolar a les Illes Balears.

Transcripció de l’Acta

ACTA DEL PLE ORDINARI DEL CONSELL ESCOLAR DE LES
ILLES BALEARS DE DIA 7 DE JULIOL DE 2006

A les 10,30h. del dia 7 de juliol de 2006, al Saló d’actes de la FELIB
(Palma de Mallorca), es reuneix en segona convocatòria el Ple del Consell
Escolar de les Illes Balears amb caràcter ordinari.

El President Sr. Romero Valenzuela diu en primer lloc que mantenint
l’esperit viu de la Llei de Consells Escolars en quan a itinerança de llocs de
reunió de Plens i Permanents cosa que no és possible fer a tots els munici-
pis, s’ha gestionat tenir un Ple en un lloc que representa a tots els municipis
de les Illes Balears, com és la FELIB, on s’han donat totes les facilitats per
tenir aquesta reunió en unes condicions òptimes.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Llegida pel secretari l’acta de la sessió anterior corresponent al Ple del

CEIB, de 26 d’abril del 2006,  s’aprova per unanimitat.

2. Aprovació, si cal, de l’Informe 06/2006 al Projecte de Decret pel qual
s’estableix l’ordenació curricular i l’accés als ensenyaments de grau supe-
rior de Música a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.



El Ponent Sr. Martorell Trobat assenyala en el Preludi les considera-
cions que aclariran el perquè de l’informe.

En uns primers compassos ressalta els aspectes de:
– naturalesa de l’informe orientat a ressaltar l’essència de la música,

completant el concepte “davincià” sobre la capacitat de síntesi de l’or-
dre i l’harmonia afegint-hi l’arpegi de les teràpies neurovegetatives.

– importància que hauria de tenir per a l’educació integral no limi-
tada als conceptes, sinó respecte a la formació de valors estètics,
emocionals, etc.

– el reconeixement a la gran tradició musical existent a les Illes
Balears, iniciada pel mateix Ramon Llull en el plànol teòric, fins
arribar als compositors més actuals.

Subratllant per tant la importància de la informació del professorat com
a “leitmotiv” per un Decret fet al compàs d’una voluntat garantista, en clau
integradora i armadura que cimenti la normativa, passa després a explicar els
sis Blocs de què es compon l’informe, pensats en forma de recomanacions
substancials i formals que puguin harmonitzar millor un Decret bàsic en
aquesta Comunitat, per ser el primer que s’elabora sobre educació musical.

Al final de la intervenció és espontàniament aplaudit pels consellers/
eres assistents al Ple.

Sotmès  a votació, s’aprova per unanimitat:
Vots a favor.................................................................. 30
Vots en contra .............................................................. 0
Vots en blanc ................................................................ 0

3. Aprovació, si cal, de l’Informe 07/2006 al Projecte de Decret pel qual
s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent
al títol de tècnic superior en Restauració.

La Ponent Sra. Oliver Arellano estima d’entrada que el fet de ja exis-
tir una ordenació de la Formació Professional a les Illes Balears estalvia una
reflexió general sobre la mateixa, a diferència de la intervenció del seu ante-
cessor i entra directament a la reflexió sobre l’aldarull normatiu en què ens
trobam, pels canvis de Lleis que s’estan produint.

Així passa a considerar i explicar les observacions concretes que es fan
al Decret a través de l’informe i les recomanacions que s’inclouen.
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Sotmès  a votació, s’aprova per unanimitat:
Vots a favor.................................................................. 30
Vots en contra .............................................................. 0
Vots en blanc ................................................................ 0

El President Sr. Romero Valenzuela agraeix als Ponents Sr. Martorell
Trobat i Sra. Oliver Arellano, les Ponències que han preparat i l’acceptació
unànime que han tingut pels components del Ple.

4. Aprovació, si cal, de la Memòria del CEIB corresponent a l’any 2005.
El Secretari Sr. Salom Sancho presenta els documents que formen part

de la Memòria 2005, que són objecte d’elaboració per part de la secretaria i
què en base a l’índex de la mateixa difereixen de la transcripció exacta d’ac-
tes, Informes, legislació, etc. aprovats en el seu moment i perfectament cone-
guts pels Consellers/eres del Ple.

Així tenim: 
– El sumari de documents que s’inclouen.
– La Miscel·lània 2005, on es recullen les activitats fetes pel CEIB

durant l’any, descrites breument sense adjectivacions.
– Un model de fitxa introductòria que s’ha fet de totes les actes de Ple

i Permanent, i Informes per fer més llegible i lleugera la seva lectura
ràpida, a mode de síntesi, que no substitueix el que després es repro-
dueixi tot el text amb detall.

– L’Informe econòmic, que després de tractar-se en Permanent varies
vegades, l’escassesa d’informació que suposava publicar les xifres fre-
des del Pressupost del BOIB, permet mitjançant l’Informe, tenir una
apreciació més acotada de la realitat econòmica, seguint la pauta de
transparència total en totes les actuacions del CEIB, marcada pel
President i compartida per tots els membres del CEIB.

– Es refereix també a incloure: el document enviat pel Consell Escolar
insular de Menorca, tal com ells l’han remés oficialment; les actes de
diferents reunions de Presidents de Consells Escolars Autonòmics a
les quals hi ha participat i signat el Sr. Romero Valenzuela en nom del
CEIB (sobre les quals els consellers/eres del CEIB en tenen notícia a
través dels Fulls Informatius) i la reproducció del text sobre
Jovellanos, feta pel Conseller Sr. Oliver Jaume “ex-professo” per a un
acte oficial del Consell Escolar de les Illes Balears, l’any 2005.



– Finalment explica, com s’ha fet un esforç per en aquest Ple, poder dis-
tribuir l’edició de la Memòria 2004, cosa que no ha estat possible per
un error informàtic que es va produir a l’impremta fa pocs dies, la
qual cosa demora poder disposar de l’edició aquesta data. S’espera
tenir-ho resolt a mitjan juliol i s’enviarà d’immediat als Consellers/
eres, mentre es demoraria el mes de setembre enviar-la als Centres.

Sotmesa  a votació la Memòria 2005, s’aprova per unanimitat:
Vots a favor.................................................................. 30
Vots en contra .............................................................. 0
Vots en blanc ................................................................ 0

5. Informacions President-Secretari
– El Sr. Romero Valenzuela sol·licita al Ple, si comparteix el sentiment

de tots, perquè consti en acta, el testimoni de condol per la mort
recent de Marta Mata, Presidenta del Consell Escolar de l’Estat i per-
sonalitat destacada amb la tasca de millora constant de l’educació.

– Els contactes amb ella com a Presidenta del Consell Escolar de l’Estat
han estat sempre exquisits i recorda com precisament ha estat ferma
impulsora de la presència institucional dels Consells Escolars
Autonòmics en el Consell Escolar de l’Estat i precisament la darrera
intervenció havia estat, convocar els Presidents a la Fundació Saifores
(Tarragona) dia 6 de juny per fer aportacions al Reial Decret que pre-
para el MEC, per aquesta incorporació dels Consells Escolars autonò-
mics, en base a la modificació que ha fet la LOE. La reunió va tenir
lloc, però malauradament, poques hores abans es va produir l’interna-
ment de Marta Mata a un centre hospitalari per una indisposició que
ha resultat irreversible.

– Es produeix assentiment unànime a la proposta del President, per
part dels assistents al Ple.

– El Sr. Romero Valenzuela informa a continuació de com en base a l’a-
cord pres pels  Presidents de Consells Escolars a Tenerife (juliol
2005), refrendat a Múrcia amb motiu de les XVI Jornades, s’han ini-
ciat els tràmits organitzatius de les XVII Jornades de Consells Escolars
a celebrar el pròxim curs escolar a les Illes Balears.
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– En una primera reunió preparatòria de Presidents tenguda a València
aquest passat dia 21 de juny (Full informatiu núm. 92) a proposta del
mateix Sr. Romero es va acordar cenyir el tema previst en principi
sobre “Ensenyaments de Règim Especial”, a “Ensenyaments
Artístics” tan per l’amplitud que ja suposen en si els ensenyaments
artístics com perquè la LOE també ja els diferencia.

Finalment assenyala que la segona reunió preparatòria del guió a estu-
diar per tots els Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat, serà previsible-
ment el 28 o 29 de setembre a Palma, aprofitant la presència de molts de
Presidents a les Jornades que organitza per aquestes dates l’Observatori per
a la Convivència de les Illes Balears.

6. Torn obert de paraules.
– La Sra. Santaner Pons expressa en nom dels consellers/eres de l’STEI-

i que lamenta moltíssim, que a pesar de l’esforç que es feu a l’anterior
Ple per consensuar al màxim un Informe sobre el mal nomenat Decret
de “ Trilinguïsme”, la Conselleria no l’hagi tingut en compte, quan
s’ha publicat al BOIB. Un assessorament digne i ponderat com el de
l’Informe, no ha servit per res.

– El Sr. Manuel Ribas fa constar l’agraïment a la intervenció del Sr.
Martorell Trobat sobre el Decret relatiu a la Música; i al President Sr.
Romero Valenzuela, perquè en les Jornades del curs 2006-2007 es
tractin els Ensenyaments Musicals.

I quan són les 11’46 hores i no havent-hi més assumptes a tractar es
dóna per acabat el Ple en el dia de la data.

El Secretari El President
Nicolau J. M. Salom Sancho Joan Francesc Romero Valenzuela
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Data :  . . . . . . . . . . . . . . Dia 6 d’octubre 2006

Lloc:  . . . . . . . . . . . . . . Saló d’actes de la FELIB (Palma)

Durada:  . . . . . . . . . . . . Entre les 10:30 i les 12:55 hores

Assistents: . . . . . . . . . . . 33 membres 70%

Excusen assistència:  . . . 8 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
Francesca Rigo Pons, vocal titular
Andreu Ferrer Gomila, vocal suplent
Juana González Morcillo, vocal titular
Maria Jose Gibert Cabot, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Josep Valero González, vocal suplent
Maria Angeles Parra Martín, vocal suplent
Francisca Ribas Ribas, vocal suplent
Arnau Seguí Gornés, vocal titular
Francisco Picó Estela, vocal titular
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Joana Maria Alorda Fiol, vocal titular
Josep Maria 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
Marc González Sabater, vocal titular
Amador Alzina Sans, vocal titular
Carolina Sánchez Vaccari, vocal suplent
Rogelio Araújo Gil, vocal titular
Santiago Pizarro Simón, vocal titular
Miquel Vives Madrigal, vocal titular
Guillem Estarellas Valls, vocal titular
Sebastià Vallbona Bonet, vocal suplent

Assisteix com a convidat
Raimon Bono i Iranzo

Excusen la seva assistència per causes justificades
José Manuel Ruíz Rivero, vocal titular
Joana Alomar Serra, vocal suplent
Antònia Benejam Anglada, vocal titular
Mateu Martínez Martínez, vocal titular
Miquel F. Oliver Trobat, vocal titular
Josep A. Pérez Castelló, vocal suplent
Jaume Oliver Jaume, vocal titular
Nicolau Josep M. Salom Sancho, secretari

Actua com a secretari  d’actes en aquest ple, d’acord
amb l’article 17.f. del Reglament:
Miquel Vives Madrigal

Percentatge d’assistències
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1. Informes aprovats:
• Informe 08/2006 al Projecte de Decret sobre Pla de convivència.

Vots a favor 22
Vots en contra 0
Abstencions 8

2. Altres qüestions:
• S’informa de la reunió dels presidents dels Consells Escolars Autonòmics i de

l’Estat celebrada a Palma dia 29 de setembre de 2006, sobre el guió i concrecions
de les XVII Jornades de Consells Escolars a celebrar el pròxim curs escolar a les
Illes Balears.

• El President destaca el fet d’haver arribat al full informatiu número 100, i que aquest
ha servit de model a altres Consells autonòmics. Proposa consti un homenatge de
gratitud al secretari per aquest treball i esforç que és acceptat unanimament.

Transcripció de l’Acta

ACTA DEL PLE ORDINARI DEL CONSELL ESCOLAR DE LES
ILLES BALEARS DE DIA 6 D’OCTUBRE DEL 2006

A les 10,30 h. del dia 6 d’octubre de 2006, al Saló d’actes de la FELIB
(Palma), es reuneix en segona convocatòria el Ple del Consell Escolar de les
Illes Balears amb caràcter ordinari.

En primer lloc, el president Sr. Romero Valenzuela excusa l’assistèn-
cia per motiu justificat del secretari Sr. Salom Sancho, i proposa que el con-
seller Sr. Vives Madrigal actuï de secretari d’actes en aquest ple, la qual cosa
és acceptada per unanimitat. A continuació es passa a seguir l’ordre del dia.

1, Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Llegida pel vicepresident Sr. Martorell Trobat l’acta de la sessió ante-

rior corresponent al Ple del CEIB, de 7 de juliol de 2006, s’aprova per una-
nimitat.

2. Aprovació, si cal, de l’informe 08/2006 al Projecte de Decret sobre Pla
de convivència

El ponent Sr. Jordi Llabrés Palmer exposa el contingut del decret i les
consideracions i propostes sobre l’articulat, així com les consideracions i
recomanacions. Fa referència especial a les aportacions presentades per



COAPA-Balears i STEI-i proposant quines creu que poden ser incorporades
(aportacions de la COAPA 4 i 5) i quines han de ser refusades.

La consellera Sra. Esteva Jofre pren la paraula per defensar que les
recomanacions que la COAPA-Balears proposa en la seva aportació primera
són prou importants com a mesures preventives i entén que haurien de ser
incorporades a l’informe així com la proposta de modificació segona referi-
da a la composició de la Comissió de convivència.

El ponent contesta l’al·legació fent constar que les recomanacions de
mesures preventives volen dir quasi el mateix que ja està recollit implícita-
ment  a l’informe proposat; i en relació a la composició de la comissió entén
que es va debatre ja a la Comissió Permanent i entén que ha de deixar-se
com es decidí a l’esmentada Comissió.

Intervé el conseller Sr. Caldentey Ramos per indicar que a la Comis-
sió Permanent no tenien una proposta concreta d’informe, i demana que
l’APIMA majoritària i més representativa d’un centre escolar pugui designar
el representant dels pares i les mares. Així mateix aprofita per demanar can-
vis en la composició de l’Observatori de la Convivència Escolar.

Contesta el ponent que pot acceptar-se la incorporació de la propos-
ta de l’STEI-i i que la comissió de convivència ha de ser efectiva i ha de tenir
estructura. Pel que fa a la composició de l’Observatori manifesta que el con-
seller ha manifestat ja la disposició a  l’ampliació.

El president Sr. Romero Valenzuela demana concretament a la Sra.
Esteva si està d’acord en incorporar la proposta de l’STEI-i, la qual contes-
ta que no, i explicita que no demanen que hi hagi més pares i mares, si no
que s’ampliï la comissió en el sentit que la COAPA- Balears ha proposat.

Pren la paraula el ponent per indicar que no comparteix el punt de
vista de la Sra. Esteva.

Demanada la paraula per la Sra. Santaner Pons sol·licita que no s’em-
pri llenguatge sexista i que es vagi alerta amb el registre lingüístic, i a títol
d’exemple diu que està cansada de veure barres de separació entre el mascu-
lí i el femení, com per exemple consellers/conselleres.

Acabades les intervencions, el president proposa passar a la votació de
la proposta d’informe. Abans però, es demanen aclariments sobre el que
realment s’accepta de les recomanacions aportades per la COAPA- Balears. 

El ponent aclareix que de la proposta de modificació primera, les reco-
manacions 1, 2 i 3 estan  ja recollides en la proposta d’informe en el punt 3
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sobre consideracions i recomanacions; que s’accepta la incorporació de la 4
sobre promoció de la participació activa de l’alumnat i la 5 sobre la formació
d’un grup suficient d’experts. En relació a la proposta de modificació segona
referida a la composició de la comissió de convivència entén que s’hauria de
matisar, i accepta suprimir el qualificatiu “preventives” al mot “mesures”. 

El president posa a votació la proposta de modificació segona propo-
sada per la COAPA- Balears que dóna el resultat següent: 

Vots a favor: ................................................................ 12
Vots en contra: ........................................................... 14
Vots en blanc: ............................................................... 4

Conseqüentment, queda refusada la proposta de modificació
esmentada.

A continuació es sotmet a votació l’esborrany d’informe amb les
incorporacions acceptades amb el resultat següent:

Vots a favor: ................................................................ 22
Vots en contra: ............................................................. 0
Vots en blanc: ............................................................... 8

Queda doncs, aprovat l’informe per majoria.

3. Informació del president sobre el XVII Encontre de Consells Escolars
Autonòmics i de l’Estat

El president Sr. Romero informa de la reunió dels presidents dels
Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat celebrada a Palma dia 29 de setem-
bre de 2006, sobre el guió de treball i concrecions sobre la celebració del
XVII Encontre amb el tema Els ensenyaments artístics que ha de tenir lloc
a les Illes Balears. Especifica que:

– el full informatiu núm. 100 està dedicat a informar sobre l’Encontre
– la guia de l’Encontre proposada per Balears va ser acceptada amb

algunes modificacions
– es crearà una comissió d’experts en la matèria d’ensenyaments artístics
– es crearà una subcomissió de membres del ple formada pels presidents

dels C.E. de Mallorca, Menorca, Eivissa-Formentera i tres consellers
(Sr. Edelmiro Fernández, Sr. Rogelio Araújo i un pare)

– s’assabentarà puntualment de tot al ple i a tots els seus membres



– la pròxima reunió serà a Ciudad Real en el mes de febrer, i la següent
a La Rioja

– l’Encontre serà segurament en el mes d’abril.

El conseller Sr. Pizarro Simón demana la paraula per fer constar que
el Consell Escolar d’Eivissa i Formentera té president i vicepresident i mem-
bres però que mai no s’ha reunit encara i per tant posa en dubte la seva repre-
sentativitat per formar part de comissions o subcomissions.

4. Informació del secretari, si escau
Atès que el secretari del ple Sr. Salom Sancho és absent per motiu jus-

tificat, aquest no pot informar. Emperò aprofitant l’avinentesa, el president
crida l’atenció del ple envers el magnífic treball del secretari en especial per
l’excel·lent full informatiu que ha arribat al núm. 100, i  que està servint de
model perquè altres consells autonòmics comencin també a publicar fulls
informatius. Per això, proposa consti un homenatge de gratitud per aquest
treball i esforç del secretari, el qual es acceptat unànimament.

El president informa també sobre la pàgina web del CEIB,
<http://ceib.caib.es>, que ara és viva, està al dia i tendrà un manteniment
continuat.

5. Torn obert de preguntes
El conseller Sr. Ferrer Gomila insisteix en demanar que no es trami-

tin assumptes importants per via d’urgència com és el cas del projecte de
decret sobre pla de convivència escolar puix que el debat és important en
aquest casos.

Contesta el Sr. President que s’ha comentat diverses vegades al conse-
ller, i que es reiterarà la petició. 

I no havent-hi més assumptes a tractar es tanca la sessió del ple essent
les 12,55 del dia de la data. 

El Secretari  d’Actes El President
Miquel Vives Madrigal Joan Francesc Romero Valenzuela
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Data : . . . . . . . . . . . . .Dia 15 de desembre 2006
Lloc:  . . . . . . . . . . . . .Saló d’actes de la FELIB (Palma)
Durada:  . . . . . . . . . . .Entre les 12:30 i les 14:59 hores
Assistents:  . . . . . . . . .34 membres 75%
Excusen assistència:  .7 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
Paulí Aguiló Vicente , vocal suplent
Francesca Rigo Pons, vocal titular
Andreu Ferrer Gomila, vocal suplent
Juana González Morcillo, vocal titular
Maria Jose Gibert Cabot, vocal titular
David Abril Hervás, vocal suplent
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Josep Valero González, vocal suplent
Maria Angeles Parra Martín, vocal suplent
Antoni Pomar Bofill, vocal titular
Francisco Picó Estela, vocal titular
Miquel Balle Palou, vocal titular
Francisco José Verdejo Pérez, vocal suplent
Raimon Bono Iranzo, vocal suplent
Josep Maria Balaguer Poblet, vocal suplent
Joan Ramón Reus , vocal suplent
Miguel A. Mansilla Rodríguez, vocal titular
Carmen Oliver Arellano, vocal titular
Jordi Llabrés Palmer, vocal titular
Marc González Sabater, vocal titular
Amador Alzina Sans, vocal titular
José M.Ruiz Rivero, vocal titular
Antònia Benejam Anglada, vocal titular
Santiago Pizarro Simón, vocal titular
Miquel F. Oliver Trobat, vocal titular
Jaume Oliver Jaume, vocal titular
Miquel Vives Madrigal, vocal titular
Jacqueline Cardell Calafat, vocal titular

Excusen la seva assistència per causes justificades
Arnau Seguí Gornés, vocal titular 
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Carolina Sánchez Vaccari, vocal suplent
Rogelio Araújo, Gil, vocal titular
Isidoro Torres Cardona, vocal titular
Manel Martí Llufriu, vocal titular
Carolina Torres Cabañero, vocal titular

Actua com a secretari  
Nicolau Josep M. Salom Sancho

Percentatge d’assistències



Transcripció de l’Acta

ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL CONSELL ESCOLAR
DE LES ILLES BALEARS DE DIA 15 DE DESEMBRE 

DEL 2006

A les  12,30h. del dia 15 de desembre  de 2006, es reuneix, en sego-

na convocatòria el Ple del Consell Escolar de les Illes Balears a dependències

del Claustre de Sant Domingo d’Inca.

Abans de començar l’ordre del dia, el President Sr. Romero Valenzuela

informa que segons ja es preveia a la convocatòria, el punt 3 se desenvolu-

parà en el moment que poguem comptar amb la presència del Conseller

d’Educació i Cultura que té anunciada l’arribada una vegada acabat el

Consell de Govern que es celebra en divendres.

També assenyala que seguint en la itinerança de les reunions del

Consell Escolar a distints indrets de les Illes Balears, avui se celebra el Ple a

la ciutat d’Inca i en un lloc que li resulta molt afalagador com és el Claustre

de Sant Domingo que ens proporciona l’Ajuntament d’Inca, ja que la trami-

tació de recuperar aquest espai i considerar-lo Bé d’Interés Cultural es va ini-

ciar per un Decret de 1994, quan ell era Director General de Cultura del

Govern Balear.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior

Llegida pel secretari, l’acta corresponent al Ple ordinari de 6 d’octu-

bre de 2006, s’aprova per unanimitat.
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Qüestions
• L’Honorable Conseller d’Educació i Cultura informa davant el Ple del CEIB sobre

el pressupost de la Conselleria, tal com preveu l’art. 13. 4 de la Llei de Consells
Escolars de les Illes Balears.

• S’informa de la el·laboració i remisió del document 0 “Els Ensenyaments
Artístics” de les XVII Jornades de Consells Escolars a celebrar el mes d’abril de
2007 a les Illes Balears i de les gestions fetes fins a l’actualitat.

• S’informa sobre l’inici del procés ordinari de renovació de Consellers del Consell
Escolar de les Illes Balears.



2. Presa de possessió del nou conseller i altres canvis.

* El secretari dóna compte que aquests mesos s’han produït alguns
canvis de suplents (com ja estan assabentats els presents mitjançant els Fulls
Informatius) i un titular, el Sr. Manel Martí en representació del Consell
Escolar de Menorca, que avui no pren possessió com a conseller, per haver
justificat la seva absència.

* El President Sr. Romero Valenzuela agraeix la tasca feta per a l’edu-
cació d’aquestes Illes, per part de tres consellers titulars que han cessat
aquests darrers mesos: Sra. Maria Gelabert Oliver, Sr. Josep Mora Serra i Sr.
Mateu Martínez Martínez,  pels quals s’ha preparat, com és costum una
placa en senyal d’agraïment. No trobant-se presents cap dels tres s’enviarà
als seus domicilis. 

3. Informació sobre les XVII jornades de Consells Escolars i situació del
document sobre “Els Ensenyaments Artístics”.

* El secretari informa breument que a les carpetes de documentació hi
trobaran la traducció catalana del document 0 sobre “Els Ensenyaments
Artístics” que es va tancar en una primera versió castellana a finals de
novembre per ser remés als Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat. Diu
que agraeix molt l’esforç que ha fet el personal de secretaria per poder tra-
duir aquest document extens en pocs dies, per tal de complimentar l’article
7 del Reglament.

* El President Sr. Romero informa de com es va gestionant l’organit-
zació del XVII Encontre de Consells Escolars, sempre consensuant amb els
Presidents dels altres Consells Escolars de modo que per finals de gener està
prevista una reunió breu i a mitjan febrer un altra de Presidents de Consells
Escolars per tancar ja tot el programa.

Està pràcticament resolt el tema de la insularitat propi d’aquest
Comunitat Autònoma en quan a què entre les dates de 18 a 21 d’abril es
faria una jornada de feina a Palma (dimecres), una a Menorca (dijous) i una
a Eivissa (divendres) amb cloenda a Palma (dissabte matí).

Després de no poques gestions i canvis motivats per la complexitat de
tenir que agombolar uns 180 congressistes, el sistema seria de pernoctar
sempre a un hotel de Palma i trasllat a Menorca i Eivissa amb avió xarter.
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Pel Consell Escolar de les Illes Balears és un gran esforç d’organitza-
ció, però no de despesa, ja que aquests trasllats corren a compte dels respec-
tius Consells Escolars que subvencionen la despesa dels congressistes que
envien a les Jornades, i el cost de manutenció o qualque activitat lúdica que
es pugui organitzar pels congressistes (a compte del CEIB) fins i tot pot
resultar més econòmica que si tots els actes es fessin a Palma, si arriben a
port gestions que s’estan fent amb Institucions de les altres Illes. 

Es treballa en gestionar Ponents i a mesura que s’avanci en concre-
cions s’anirà informant, així com s’estudiarà com articular la presència dels
Consellers del Ple, que es tractarà en Comissió Permanent.

4. Informació sobre la incorporació dels Consells Escolars Autonòmics en
el Consell Escolar de l’Estat.

* El President Sr. Romero informa que després d’anys en què els
Consells Escolars Autonòmics venien sol.licitant tenir representació en el
Consell Escolar de l’Estat, qüestió en la que hi treballava amb entusiasme la
Presidenta del C.E. de l’Estat Marta Mata, es va produir l’òbit d’aquesta, i
la nova Presidenta Carmen Maestro es va trobar amb la frontal oposició de
tota la Comissió Permanent. 

Així les coses, es produeix uns informe del Consell Escolar de l’Estat
que segons s’ha vist a les darreres reunions de Presidents i pels escrits reme-
sos a Carmen Maestro, no satisfà a la majoria de Presidents la redacció de
l’article 19 que com a “Junta de participació autonòmica” disposa una par-
ticipació molt superficial.

Article 19 “Junta de Participación Autonómica
Para el desempeño de las funciones asignadas al Consejo Escolar del Estado

y para favorecer mejor la participación efectiva de los Consejos Escolares autonómi-
cos se establece una Junta de Participación Autonómica que, integrada por los
Presidentes de los Consejos Escolares autonómicos y presidida por el Presidentes del
Consejo Escolar del Estado, tendrá las siguientes atribuciones:

Elaborar un informe sobre los anteproyectos de leyes orgánicas relativas a
las enseñanzas de niveles educativos previos al universitario, que será tramitado
conforme a lo que al efecto se establezca en el Reglamento del Consejo Escolar del
Estado.

Elaborar informes específicos sobre los aspectos más relevantes del desarro-
llo del sistema educativo en cada Comunidad Autónoma para su inclusión, como
anexo, en el proyecto de informe anual sobre el estado y situación del sistema edu-
cativo.
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Proponer al Presidente del Consejo el estudio de temas de especial relevan-
cia para el sistema educativo en las Comunidades Autónomas y la constitución de
las correspondientes comisiones de trabajo.

Proponer al Presidente del Consejo la celebración de seminarios, jornadas
o conferencias que puedan contribuir a incrementar los niveles de calidad del siste-
ma educativo. 

Conocer e informar sobre los resultados de las evaluaciones del sistema edu-
cativo previstas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Elaborar sus propias normas de funcionamiento, que se integrarán en el
Reglamento del Consejo Escolar del Estado. “

La situació en aquests moments és de dubte sobre com acabarà de

definir-se la participació dels Consells Escolars Autonòmics dins el Consell

Escolar de l’Estat, ja que el Decret encara no s’ha publicat. Mentre, els

Presidents dels Consells Escolars Autonòmics defensen la participació en

una segona cambra de representació territorial tal com ho va presentar el

CEIB a la reunió de Tenerife l’any 2005.

5. Inici del procés de renovació de Consellers en el Ple.

El secretari dóna compte, tal com ja ho feu a la Comissió Permanent

del 29 de novembre, que és arribat el moment de què el President del CEIB

s’adreci al Conseller d’Educació i Cultura, per fer la consulta sobre represen-

tativitat (article 11.1) per tal de renovar els consellers i conselleres que aca-

ben el 23 de març de 2007. Llegeix els noms dels consellers afectats que per-

tanyen als grups a), b), c), d), e), f), g) i o).

6. Informacions President/Secretari.

* El secretari recorda que les informacions s’han facilitat als compo-

nents del CEIB des del darrer Ple en els Fulls informatius 101 a 108 i que

avui s’entrega el número 109 amb una síntesi del Reial Decret d’Educació

Primària que desenvolupa la LOE, publicat al BOE el 8 de desembre de

2006, per la importància que pugui tenir en el futur, el desplegament auto-

nòmic del mateix Decret. 

7. Torn obert de paraules.

No n’hi ha. Així que sent les 13,11 hores es fa un recés a l’espera que

arribi el Conseller d’Educació i Cultura Sr. Fiol. 
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8. Informació del pressupost de la Conselleria per part de l’Honorable Sr.
Conseller d’Educació i Cultura.

A les 13,25 h. es continua la sessió, amb presència del Conseller
d’Educació i Cultura Sr. Fiol, qui demana disculpes pel retard sobre l’horari
previst, per compromisos ineludibles anteriors. 

Assenyala en un principi que ve a explicar el Pressupost i no a discu-
tir-lo, ja que això es fa en el Parlament, i a continuació ofereix un caramull
de xifres i dades dels que se’n recullen algunes (salvant e. u o.).

– Pressupost de 694.940.000 € que significa un augment de 6,25%, el
que en termes globals suposa uns 40 milions d’euros més dedicats a
Educació i Cultura. 

– El Pressupost de 2007 suposa un augment del 59,6% respecte el de
l’any 2003, quan començà aquest legislatura. 

– Centra les actuacions en projectes d’infraestructures, millora tecnolò-
gica i millora del finançament de la UIB; projecció externa de la
Cultura, dotacions de més recursos i més professorat, millora de la
Formació Professional i pactes (2) amb els Sindicats com el de juny
passat, per fer millores retributives. 

– En inversions anuncia cedir crèdits als Ajuntaments i que el primer
trimestre de 2007 es licitaran obres per valor de 8 milions d’euros si
bé hi ha més projectes que s’estan gestionant.

– En resum xifra la inversió per alumne en 1.738 € aquest quatrienni de
legislatura.

* A les 13,40 h. s’incorpora a la taula de Presidència el Batle de la ciu-
tat d’Inca Sr. Pere Rotger, amfitrió del local on es celebra el Ple del Consell
Escolar; i segueix el Conseller d’Educació i Cultura amb la seva exposició
d’avanços aconseguits:

– Desmenteix el que s’ha dit que aquest Govern no inverteix en Escola
Pública i això es negar una evidència, ja que no s’havia invertit tant
en anteriors legislatures.

– Sobre la D. Grl. d’Ordenació i Innovació parla de potenciar la cultura de
l’esforç; que hi ha hagut 17.026 participants en 12 olimpiades aquest
quatrienni; s’han contractat 316 professors i 77 laborals més que abans,
per atendre alumnat de NEE, compensació educativa, etcètera. 

– En relació a la Secretaria General, el transport escolar ha crescut un 22%.
– En Administració Educativa s’ha incrementat la Inspecció Tècnica (4
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a Mallorca, 1 a Menorca i 1 a Eivissa); així com també es potencia
l’Institut d’Avaluació, cara a millorar la qualitat educativa i les Noves
Tecnologies que suposen uns costos alts. Considera també molt millo-
rada la informació als Pares i Tutors mitjançant el sistema SMS i
defensa l’impuls al “Decret de Trilingüisme”.

– Respecte la D. G. de Planificació i Centres, s’han augmentat els ajuts
a Ensenyaments Artístics; al Conservatori l’increment és d’un 45 % i
es posa en funcionament per primera vegada l’Escola Superior d’Art
Dramàtic.

– Respecte la D. G. De Personal, subratllar un creixement del 5% recor-
dant que el Capítol I suposa uns 400 milions d’euros.

– En relació a la Formació Professional, destaca la col.laboració amb els
agents socials; que alguns centres ja han aconseguit el distintiu de la
Qualitat europea i diu que el pressupost té un 41% d’augment.

– En quan a la Universitat la transferència de la Conselleria ja és de
52.248.000 € el que suposa un augment de despesa per alumne que
ha passat de 3.175 € a 4.338 €. S’han augmentat els ajuts a estudiants
en un 3 %. S’ha creat el consorci per a Infraestructures Universitàries,
ampliada la seu de Menorca, es licitaran en breu els edificis de Beatriz
de Pinós II i Biblioteca Central (10 milions d’euros), a més que “Can
Oleo” serà un edifici emblemàtic.

– Referint-se a la D. G. De Cultura, el pressupost creix un 12,4%, el
que suposa un creixement global en el quatrienni del 40%, així com
s’han aprovat les Lleis d’Arxius de Patrimoni i recorda aquí l’aprova-
ció de la Llei d’Adults.

– En Política Lingüística, el creixement és del 3,8%, es mantenen les
càtedres de fora Mallorca, el COFUC fa una gran tasca d’assessora-
ment lingüístic a IB3, s’han impulsat llibres que recolzin els dialectes
de les nostres Illes, així com l’Institut d’Estudis Baleàrics, presència a
la Fira de Frankfurt, etcètera.

– Insisteix a subratllar l’esforç financer que s’ha fet en l’Escola Pública,
mitjançant un creixement del 59,6%  respecte l’any 2003.

– Considera un pressupost evolutiu que no impedeix ser conscient que
encara hi ha molt per fer, ja que queden moltes necessitats per resol-
dre i augura que aquestes necessitats també creixeran.

– Recorda les dificultats viscudes en normativa, pels canvis de lleis d’a-
quests anys; l’increment d’alumnat que ja suposa un 12 % d’estran-
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gers i l’esperança que en la propera reunió de Presidents Autonòmics
amb el Govern Central es plantegi un millor finançament per al sis-
tema educatiu de les Illes Balears.

– Finalment fa una brevíssima referència a l’Observatori per a la
Convivència (i no anotam res referit al Consell Escolar).

Quan són les 14,06h. s’obri un torn d’intervencions.
* El Sr. Verdejo Pérez demana:
– que destinarà a Formació de Professorat, ja que sembla disminueix

la partida pressupostària,
– planteja la necessitat de resoldre totalment el Transport Escolar als

centres comarcals de Manacor i Inca amb alumnes amb NEE molt
especials, i

– referint-se al Batle d’Inca (també present) la necessitat de creació
de més escoles a aquesta ciutat. 

* El Sr. Fiol admet que en Formació de Professorat hi ha una petita rebai-
xa perquè s’estan reajustant programes; que no està resolt en la seva totalitat el
transport d’alumnat amb NEE, si bé s’avança en resoldre casos puntuals i que
sobre la creació de nous centres s’està reelaborant el Mapa Escolar.

Arribats a aquest punt, el Batle d’Inca Sr. Rotger manifesta tenir que
absentar-se per altres compromisos ineludibles, no obstant abans, agraeix el
que s’hagi elegit el Claustre de Sant Domingo per celebrar aquest Ple,
agraeix la tasca que està fent el Consell Escolar de crítica constructiva; enu-
mera la creació de places escolars que es fa a Inca (per al.lusió a la petició del
Sr. Verdejo), reitera la disponibilitat de l’Ajuntament d’Inca i com a petita
mostra de sincer hostatge convida al dinar de feina de tots els components
del CEIB, en acabar la reunió.

* El President Sr. Romero, agraeix les facilitats i convidada de l’Ajun-
tament d’Inca i aprofita l’avinentesa de què el Sr. Rotger és també President del
Parlament Balear per sol.licitar que es pugui un dia celebrar un Ple del CEIB
al saló del Parlament, qüestió que queda pendent de la tramitació oficial. 

A continuació es reprèn el torn obert de paraules:
– Sr. Balle Palou. Demana al Conseller si es pot saber la quantitat que

suposa les places concertades durant el 2006. Així mateix indica que
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a la concertada s’està pagant amb mòduls de 2005, quan la modifica-
ció pel 2006 es va publicar en Decret del mes d’abril.

– El Sr. Fiol diu que no està segur de la xifra, però creu que no sobre-
passa el milió d’euros. 

– La Sra. Esteva Jofre diu que s’alegra de les millores en infraestructures
que ha exposat el Conseller, no obstant mostra una preocupació molt
seria per part dels pares, en què no s’avança en la millora de les con-
dicions generals (ajudes a pares, llibres de text, etcètera) la qual cosa
permet observar que la qualitat està baixant. Són, opina, molts d’as-
pectes que queden penjats.

– El Sr. Fiol respon que el Govern era i és conscient d’aquest situació,
per això ha prioritzat la creació de noves estructures cosa que suposa
una tramitació lenta (projecte, avantprojecte, projecte definitiu); però
que no dubti se té una gran sensibilitat per millorar la qualitat.

– El Sr. Valero González considera que si bé s’ha augmentat el pressupost
de la Conselleria, el fet és que mentre als països europeus estan sobre
el 6% del PIB, la nostra Comunitat està sobre el 2,8%, així que es
necessari com a mínim doblar el pressupost.
Considera que no pot haver-hi triumfalismes i s’ha de fer un esforç per
mentalitzar l’opinió pública en benefici de l’educació a aquestes illes.
També demana si els 50 milions dels que ha parlat el Conseller relatius
a infraestructures estan o dins el pressupost del 694 milions d’euros.

– El Sr. Fiol explica que l’IBISEC no podia endeutar-se més, es troba al
límit, per això s’ha cercat la fórmula dels convenis amb Ajuntaments,
als qui al final, el sistema no els suposarà un pagament addicional a
compte dels municipis.  De totes maneres, com que són conscients de
les necessitats, la Conselleria ha d’endeutar-se per millorar l’educació.

– El Sr. Caldentey Ramos, considera ha millorat la metodologia d’expo-
sició per part del Conseller, en relació a l’any anterior, si bé ha notat
a faltar informació sobre l’execució del pressupost anterior com pre-
veu el Reglament. 
Recorda que el 1997 l’STEI-i ja va anunciar que les competències en



educació arribaven mal dotades; comparteix  els esforços que es fan, com
s’ha vist en els Pactes de consens en què s’ha arribat amb els sindicats. 
Finalment recorda que nota disminució real en Política Lingüística
respecte al que s’hi dedicava el 2003 i que es necessita millorar i rea-
justar les condicions laborals del sector concertat.

– El Sr. Fiol fa referència al gran increment de personal que ha fet falta
aquesta legislatura; recorda que les partides del capítol I són obertes i les
negociacions complexes quan s’han de tractar millores retributives. En
Política Lingüística no vol entrar en assenyalar “com” i “en què” gastava
els doblers l’anterior administració educativa, que fins i tot pagava gent
que feia feina a Catalunya. Després fa una consideració a què no sempre
més pressupost significa millora real, parla de tenir present rentabilitat-
cost i que l’informe PISA fa referència a actitud social, valor, esforç... 

– El Sr. Martí Mir demana concretament si els 6 milions d’euros desti-
nats al Josep Mª Quadrado de Ciutadella, com que no s’han gastat, si
s’han perdut com a inversió a Menorca.

– El Sr. Fiol insisteix en la complexitat de gestions per licitar obres, que
indubtablement es faran.

– El Sr. Fernández Otero, lamenta que si bé és admès per tothom la pre-
carietat de professorat a Eivissa ha vist poques partides destinades a la
Pitïussa  major. Després fa referència a la partida 423-B, on es dedi-
caran 420.000 € al sector públic i 1.000.000 € al sector concertat.
Finalment posa en consideració que si és veritat que es contempla un
plus important d’insularitat als funcionari de la Sanitat pública que
exerceixen a Formentera, caldria revisar una mesura semblant, pels
docents que treballen a la Pitïussa menor.

– El Sr. Fiol considera que és de tot punt imprescindible poder tenir un
Interventor d’Hisenda dins la conselleria donat el volum de gestió eco-
nòmica que es genera en Educació i Cultura, per agilitzar pagaments.
Respecte a les partides pública-concertada, és fruit dels acords que s’han
signat i finalment fa breu inventari de construccions a Eivissa en trami-
tació d’execució, esmentant entre altres la construcció d’un Conservatori.
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– El Sr. Ferrer Gomila considera que si bé s’han incrementat les infraes-
tructures i el nombre de professors, la realitat es tossuda i es nota un
increment de fracàs escolar. Respecte a la D. G. D’Ordenació i
Innovació, fa notar que té disminució pressupostària.
Veu necessari que s’estableixi una estratègia amb el pròxim Govern.
Lamenta que en aquesta Comunitat Autònoma no tenim un Informe
del Sistema Educatiu, després de tants d’anys de funcionament del
Consell Escolar.
Finalitza la seva intervenció dient ser un problema molt seriós els aca-
bats i manteniment de centres i com a indicador de la gravetat de la
situació, diu conèixer la circular d’un centre que ha tingut que sol·lici-
tar a les famílies un ajut de 10 € per resoldre manteniment.

– El Sr. Fiol respon que s’augmenta la despesa de manteniment. És
conscient del problema de fracàs escolar i considera dolenta la tendèn-
cia, si bé malgrat tot el que  treballa la Conselleria, cal tenir present
que en el fons existeix un problema de model de societat. 

– El Sr. Bono Iranzo considera necessari un gran Pacte educatiu, falten
atendre moltes necessitats educatives, com el tema prioritari dels lli-
bres de text, i en canvi la Conselleria planteja ara el Decret de con-
certs singulars.

– El Sr. Fiol no considera dolent que existeixi alguna aportació per part
dels pares; en quant als llibres de text, s’ha de conèixer bé quin és el
seu cost i sobre els concerts educatius opina ser prioritari en termes
comparatius.

Finalment el President Sr. Romero agraeix la presència del Conseller
d’Educació i Cultura i desitja a tots els assistents unes Bones Festes de Nadal. 

I quan són les 14,59 h del dia de la data, es dóna per acabada la sessió.

El Secretari El President
Nicolau J. M. Salom Sancho Joan Francesc Romero Valenzuela
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4.2. Permanents

Permanent ordinària de dia 27 de gener de 2006
Lloc:  . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada:  . . . . . . . . . . . .Entre les 10’32 i les 12’07 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .10 membres 77 %
Excusen assistència:  . . . 0 membres 0

ASSISTENTS
Joan F. Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Francesca Rigo Pons, vocal suplent
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Joana Maria Alorda Fiol, vocal titular
Jacqueline Cardell Calafat, vocal titular
Jordi Llabrés Palmer, vocal titular
Amador Alzina Sanz, vocal titular

Acords presos:
– Edició del nou Reglament del CEIB.
– Quantitats a rebre pels tres ponents de redacció de les modificacions del nou

Reglament
– Proposta de redacció de l’Informe del Sistema Educatiu no universitari, per personal

extern degut a la manca de personal al CEIB.

Precs i preguntes plantejats:
– Interpretació del Reglament quan un membre cesa com a representant d’un grup per

ser alta en un altra: “Cesa de les comissions ha de demanar novament pertànyer a la
que vulguí”

– Informació sobre l’estat de les memòries 2003 i 2004.

Percentatge d’assistències

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



Transcripció de l’Acta

ACTA DE LA PERMANENT ORDINÀRIA DE 27 DE GENER DE 2006

A les 10’32 hores del dia 27 de gener de 2006, 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.
Una vegada llegida pel secretari, s’aprova per unanimitat, l’acta

corresponent a la sessió anterior celebrada el 3 de novembre de 2005.

2. Proposta d’edició del Nou Reglament del CEIB.
El President Sr. Romero Valenzuela planteja als membres de la

Comissió Permanent la necessitat d’editar el nou Reglament de funciona-
ment del CEIB publicat en el BOIB de 31 de desembre de 2005. L’edició
inclouria el Decret refós de la Llei, el Decret específic per a Consells Escolars
i Insulars i el Reglament en vigor.

El Secretari, presenta la maqueta prevista, a l’espera de si la Per-
manent autoritza la seva edició, així com el Pressupost sol·licitat sobre 1000
exemplars, amb la intenció que hi haja existència per uns quants anys, així
com que s’enviarà un exemplar a cada Ajuntament de les Illes Balears, per
tal d’incentivar la constitució dels Consells Locals en aquells municipis que
encara no ho hagin fet, seguint l’esperit i lletra de la Llei de Consells Escolars
de les Illes Balears.

S’aprova per unanimitat l’edició i en quan al nombre d’exemplars
queda a discreció de secretaria, que està a favor dels 1.000 exemplars.

3. Aprovació honoraris Ponència Reglament.
S’aprova, per unanimitat, que els tres ponents de la subcomissió que

va elaborar la reforma del Reglament Srs. Martorell Trobat, Caldentey
Ramos i Esteva Jofre, rebran 180 euros pel treball de Ponència duit a terme
al llarg de l’any 2005.

4. Proposta de redacció de l’Informe del Sistema Educatiu no universitari.
El President Sr. Romero Valenzuela proposa la necessitat que conside-

ra en quan a elaborar l’Informe del Sistema Educatiu, que no s’ha pogut
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plantejar en forma quan estam prop de complir-se el 5è aniversari de la cons-
titució del CEIB, per manca de recursos humans; mentre que es una obliga-
ció marcada per la Llei de Consells Escolars.

És voluntat seva, complir aquest aspecte que està pendent, i per tant ha
fet una gestió inicial amb l’ex-conseller d’Educació, ex-cap de la Inspecció edu-
cativa i destacat autor de molts llibres especialitzats sobre educació, Bartomeu
Rotger Amengual, en que coordinàs el treball tècnic que significa elaborar un
Informe que pogués recollir la panoràmica educativa d’aquest quinquenni.

En conseqüència front a la bona disponibilitat que ha mostrat el Sr.
Rotger, en encarregar-se d’una coordinació d’aquest tipus, de forma desinte-
ressada, proposa sigui acceptada la Proposta per la Permanent, en el ben
entès que en una pròxima reunió d’aquesta Comissió, pogués venir a expo-
sar el projecte i al mateix temps rebre els suggeriments i aportacions que
puguin fer-se respecte l’elaboració de l’Informe.

Intervenen, inicialment, la Sra. Esteva Jofre i el Sr. Fernández Otero,
en el sentit que en principi serien partidaris d’un estudi exhaustiu sobre un
sol any recent i no un historial del quinquenni, idea a la que s’afegeix el Sr.
Alzina Sanz, mentre que la Sra. Cardell Calafat, considera que després de
conèixer la Permanent el projecte que pugui fer el Sr. Rotger, ja es decidiria
si el coordina.

Diverses intervencions dels Srs. Llabrés, Martorell i Salom van en el
sentit de considerar altament positiu el que una personalitat del món educa-
tiu no universitari com és el Sr. Rotger vulgui implicar-se en coordinar un
treball d’aquest tipus, salvaguardant que el control de l’Informe es trobi en
tot moment en mans de la Permanent.

Es produeixen noves intervencions dels Srs. Fernández Otero i Esteva
Jofre, insistint sobre l’estudi d’un any concret com a més convenient i que,
apart de la coordinació del Sr. Rotger i/o altres possibles tècnics que hi tre-
ballassim, s’ha d’assegurar que en tot moment les valoracions de l’Informe
pertanyen a la Permanent.

Fetes aquestes consideracions, s’aprova la proposta del President, qui
ressalta la preparació i domini de la problemàtica educativa per part del Sr.
Rotger, per coordinar una feina complexa, amb l’objectiu que ha intentat des
del primer moment la presidència, en aconseguir documents consensuats
tenint en compte els diferents punts de vista que conflueixen en la compo-
sició del Consell Escolar.
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5. Projecte de participació al treball sobre el Foment de la Participació
Educativa.

El President Sr. Romero presenta un esborrany rebut del Consell
Escolar de la Comunitat Autònoma de Madrid, relatiu a establir llaços de
relació i estudis comuns si és possible amb els altres Consells Escolars no
estatals, semblants als Consells Escolars autonòmics existents a alguns paï-
sos europeus.

Col·laboració que com es pot veure en el “dossier” entregat, podria
establir-se a diferents nivells de compromís en aquestes futures relacions.

No s’acorda res al respecte.

6. Consulta sobre la pertinença a Comissions.
– El Secretari Sr. Salom sotmet a la consideració de la Permanent una

possible interpretació, no prevista reglamentàriament de pertinença a
alguna Comissió, en el cas que s’ha donat recentment d’un titular de
Ple que cessa pel grup que el va proposar i la mateixa persona s’incor-
pora novament al Ple, representant un altre sector, en la qual cosa el
dubte es troba en si s’ha de mantenir com a membre de la Comissió
específica a que va optar el passat mes d’abril.

– A la consulta s’afegeix una altra per part de la Sra. Cardell Calafat,
sobre si no estant algun titular a cap Comissió i havent-se produït un
canvi de Reglament pel qual si no pot assistir el titular a reunions de
Comissió específica i ara pot ser substituït pel Suplent, podria inte-
grar-se el titular/suplent a alguna Comissió en aquests moments.

– Deliberats els casos després de vàries intervencions s’acorda per una-
nimitat que:
a) El cessament en Ple, per la causa que sigui, se consideri cessament

en comissió, independentment que la mateixa persona continua
tenint la categoria de titular del CEIB.

a) Que en qualsevol cas, un titular no adscrit, por sol·licitar pertàn-
yer a una Comissió, mitjançant una petició escrita raonada, adre-
çada al President, que serà estudiada i resolta per la Permanent,
atenent a què hi haja llocs vacants a la Comissió (el màxim regla-
mentari és de 18 membres) i als raonaments que exposi, sempre
des de l’òptica- que recorda el President-, de no posar barreres a la
participació.



7. Situació de les Memòries 2003 i 2004.
– El Secretari Sr. Salom dóna compte que amb un esforç de feina eficaç

per part de tot l’equip de Secretaria s’ha aconseguit en pocs dies, reme-
tre per correu quasi un milenar en aquests moments de Memòries 2003
a ex-consellers/eres, consellers/eres del CEIB, Institucions oficials d’al-
tres Consells Escolars i de les Illes Balears, tots els centres públics i con-
certats de les Balears, Ajuntaments, Biblioteques públiques i principals
mitjans de comunicació, la qual cosa en el fons suposa una campanya
de donar a conèixer el Consell Escolar.

– En el cas dels Ajuntaments, s’ha adreçat un escrit del President als
Batles de Balears, per si ens volen comunicar adreça del Consell
Escolar Local en el cas que existeixi, cara a incloure’l en el directori de
futures Memòries, tal com es fa, amb els Consells Escolars
Autonòmics i de l’Estat.

– Respecte la Memòria de 2004, s’està treballant en correcció de proves
cara a la impremta, amb l’objectiu de poder editar-la dins poques set-
manes.

– El Sr. Martorell felicita l’equip de Secretaria per tot el procés de treball
que ha dut a enllestir aquesta memòria, des d’un principi fins a la seva
distribució, amb un resultat molt digne per aquest Consell Escolar.

– Els altres membres de la Permanent se solidaritzen amb l’expressat pel
Sr. Martorell i el President diu que està orgullós de l’equip per la feina
feta i com l’ha feta, cosa que ha pogut comprovar dia a dia.

8. Informacions del Secretari.
– Recorda que quanta informació s’ha tingut aquestes setmanes, des de

la darrera Permanent, s’ha facilitat a tots els membres del Ple, mitjan-
çant els Fulls informatius.

– Informa també que durant aquest any passat, el President del Consell
Escolar de Madrid, va expressar en diferents ocasions al President i
Secretari del CEIB, que considerava una idea positiva l’elaboració
d’un Full Informatiu per a tots els membres del Consell Escolar, va
promoure dedicar un dels seus funcionaris a esbrinar com ho feien
exactament i ara, acabam de rebre el núm. 1 de gener de 2006, del
Consell Escolar de Madrid. És una satisfacció per la Secretaria, que
donarà notícia d’aquest fet, en el proper núm. 77.
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9. Torn obert de paraules.
– La Sra. Esteva Jofre demana com està la situació de l’Informe Jurídic

que es va sol·licitar a la Conselleria d’Educació i Cultura en el mes de
novembre, respecte a una Ordre que tenia que informar d’urgència el
Consell Escolar.

– El Sr. Romero Valenzuela li respon, que durant aquests mesos, després
d’haver-se fet la sol·licitud per escrit, s’ha interessat en repetides oca-
sions per com es trobava la petició de l’Informe i la resposta darrera,
d’aquest mateix matí, es que entre avui i dilluns arribarà amb tota
seguretat, la qual cosa suposarà una convocatòria urgent de Comissió
específica, de Permanent i Ple, per aixecar la paralització tècnica que
ha suposat aquest tràmit en la tramitació per via d’urgència.

– El Sr. Fernández Otero exposa dues qüestions:
a) Expressar a nivell personal i d’altres components del CEIB amb els

qui ho ha tractat, una consideració de “disgust” pel to emprat en
el Torn de paraula pel Conseller d’Educació i Cultura en el Ple
celebrat el 2 de desembre a Eivissa. Subratlla, que es refereix al “to”
i no als raonaments exposats. La Sra. Cardell Calafat se solidarit-
za amb aquesta queixa.

b) La preocupació existent a l’illa d’Eivissa en relació a Infantil i
Primària on, segons dades del primer trimestre d’aquest curs esco-
lar, existeixen aules amb alumnat que supera les ratios en escreix al
previst normativament; problema que ja es reflecteix als mitjans de
comunicació, aportant un retall de premsa del dia, que sol·licita
figuri com a annex d’aquesta acta.

I no havent-hi més assumptes a tractar, quan són les 12’07 hores s’ai-
xeca la sessió.

Palma 27 de gener del 2006

Vist i plau

El Secretari El President
Nicolau J. M. Salom Sancho Joan Francesc Romero Valenzuela
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Permanent extraordinària de dia 7 de febrer de 2006
Lloc:  . . . . . . . . . . . . . . Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada:  . . . . . . . . . . . . Entre les 10’02 i les 14’01 hores
Assistents: . . . . . . . . . . . 12 membres 92 %
Excusen assistència:  . . . 0 membres

ASSISTENTS
Joan F. 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
Mateu Martínez Martínez, vocal suplent
Rogelio Araújo Gil, vocal titular

Acords presos:
– S’aprova l’informe de la Ponència sobre l’Ordre del Conseller d’Educació i Cultura pel

foment de la creació de places escolars a centres docents concertats.

Precs i preguntes plantejats:
– El Sr. Fernández Otero sol·licita consti en acta, la frustració de distints col·lectius front

a les declaracions d’una autoritat, que posava en qüestió la professionalitat dels ense-
nyants.

– El Sr. Caldentey Ramos, demana si es té notícia de quan se pagaran les dietes corres-
ponents a l’any 2005.

– El Sr. Fernández Otero i la Sra. Cardell Calafat demanen com s’interpreta exactament
la presència de substituts a les Comissions específiques.

Percentatge d’assistències

Guillem Estarellas Valls, vocal titular
Jaume Oliver Jaume, com a ponent

Actúa com a secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho.



Transcripció de l’Acta

ACTA DE LA PERMANENT EXTRAORDINÀRIA 
DE 07 DE FEBRER DE 2006

A les 10’02 hores del dia 7 de febrer de 2006, es reuneix en segona
convocatòria, a la seu del Consell Escolar de les Illes Balears, la Comissió
Permanent del CEIB en sessió extraordinària.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Llegida pel secretari, s’aprova per 10 vots a favor i 1 abstenció, del

Sr. Martínez Martínez per no haver estat present en la sessió anterior, corres-
ponent a 27 de gener de 2006.

2. Aprovació, si cal, de l’informe de la Ponència sobre l’Ordre del Con-
seller d’Educació i Cultura pel foment de la creació de places escolars a
centres docents concertats, aprovada per la Comissió de Planificació.

– Inicialment es produeixen intervencions de: Esteva Jofre, Cardell
Calafat, Caldentey Ramos i Fernández Otero en el sentit de conside-
rar que:
a) La Comissió específica no va elaborar l’Informe del Ponent sinó

que el va votar, a diferència del que era habitual en la dinàmica de
feina d’aquest CEIB.

b) No és de rebut admetre com a “informe jurídic” que és el que es
va sol·licitar el Consell Escolar, l’ “informe de Secretaria” ni per
l’encapçalament, ni pel que diu aquest escrit.

c) Sol·liciten se retiri de l’informe del Ponent totes les referències a
“Informe Jurídic”, que són vàries perquè no el consideren com a tal.

– El President recorda que el Ponent ha fet el seu treball tenint present
les aportacions que enviaren en deguda forma diferents institucions i
consellers, no obstant, ara en comissió Permanent tots els presents
podran opinar, suggerir, afegir o oposar-se si ho creuen convenient.
• Quant a la categoria d’Informe jurídic, el mateix que el Ponent, el

considera com a tal, ja que el Secretari General és jeràrquicament,
de qui depenen els Serveis jurídics de la Conselleria.
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– A instàncies del President, el Secretari procedeix a la lectura de l’arti-
cle 41 del Reglament reformat, el qual permet deliberar sobre els
diversos aspectes de l’informe que suscitin observacions.

– Una vegada consultats els assistents sobre si és necessari llegir l’infor-
me, que és conegut per tots, i havent-se pronunciat que no fa falta,
per abreujar temps a la sessió, s’organitza per part del Ponent, Sr.
Oliver Jaume (després d’una breu explicació de les parts de l’informe),
revisar per ordre el text proposat en relació al que vulguin aportar els
consellers/eres que composen la Comissió Permanent.

– A partir d’aquest moment s’inicien intervencions de tots els assistents,
fent suggeriments de canvis, afegits, supressions, que algunes són
acceptades pel Ponent i altres se van votant, a mesura que sorgeixen,
amb resultats sempre molt ajustats, com ara: 5-5-1, 5-6, 6-5, el que
suposa que el Ponent vaja modificant o no, aspectes puntuals de
l’Informe.

– Els Srs. Estarelles, Llabrés i Araújo es manifesten partidaris de votar
globalment l’Informe de Ponència; no obstant, el President Sr.
Romero, admet que es produeixen totes les consideracions que esti-
min oportunes els consellers/eres i es vagin resolguent com s’ha indi-
cat en el paràgraf anterior.

– Secretaria al extendre aquesta acta, considera innecessari reproduir
una síntesi de totes aquestes intervencions que es succeeixen més o
manco acaloradament però sempre en gran correcció dins les profun-
des discrepàncies de fons, durant unes hores, perquè els seus resultats
es recullen amb les modificacions de l’informe per part del Sr. Ponent,
com si d’una sessió de treball es tractàs.

– Expressen les seves opinions debaten amb el Ponent i fan propostes
concretes els Consellers/eres Fernández Otero, Caldentey Ramos,
Esteva Jofre, Alorda Fiol i Cardell Calafat.

– També es consigna, que una vegada fetes les matisacions a l’informe,
es debaten suggeriments article per article al text de l’Ordre, a instàn-
cies de la Sra. Esteva Jofre.

– Acabat aquest procés, es somet a votació de forma global, Si o No
l’Informe i s’envia a Ple, amb les modificacions acceptades en el dia
d’avui, amb el resultat de 6 vots a favor, 3 en contra i 1 en blanc.



– El President Sr. Romero Valenzuela, assenyala que el Ple es convoca
per dilluns 13 de febrer amb caràcter extraordinari, i signa la convo-
catòria, que serà remesa d’immediat des de la Secretaria.

– Queda acordat també que el termini per aportacions o informes alter-
natius es donarà per tancat el dijous 9 de febrer, per poder ser remès
(si n’hi ha) a tots els consellers/eres el divendres 10 de febrer.

– La Sra. Alorda Fiol fa entrega de 10 vots particulars que presenta en
nom d’UGT, els quals s’inclouen com a annex d’aquesta acta.

3. Informacions President/Secretari
– El Sr. Romero Valenzuela informa d’una jornada a celebrar a Madrid

dia 16 de febrer organitzada pel Consell Escolar de l’Estat sobre el
tema “Avaluació”, com a preparació dels Encontres a celebrar a
Múrcia a finals del mes de maig.

– El Sr. Fernández Otero s’interessa per la necessitat d’aclarir una situació
estranya d’un substitut del Ple que ho és al mateix temps de dos titulars
diferents, el que pot originar confusió un dia que faltin els dos titulars i
en acudir aquest substitut, no es sàpiga ben bé a quin titular representa.

– El Sr. Martorell Trobat felicita a la Sra. Esteva Jofre pel nombre con-
siderable d’aportacions precises que ha fet, moltes de les quals han
estat acceptades.

– El Sr. Fernández Otero sol·licita consti en acta, en nom seu, d’STEI-i
i altres organitzacions educatives d’Eivissa, la frustració de distints
col·lectius front a les declaracions d’una autoritat, que posava en qües-
tió la professionalitat dels ensenyants, tan poc defensada per respon-
sables de la Conselleria d’Educació, en el cas d’unes recents manifes-
tacions escolars hagudes a Eivissa.

– El Sr. Caldentey Ramos demana si es té notícia de quan se pagaran les
dietes corresponents a l’any 2005.

– El Secretari Sr. Salom Sancho respon que promeses n’hi ha per ben
prest, però que de promeses n’estan plens els santuaris de Fàtima i
Lourdes per exemple, mentre que la realitat contrastada al moment,
és que es deuen dietes i pagaments als proveïdors habituals des de
març de 2005.

– El President Sr. Romero Valenzuela, cercant sempre la part positiva
diu que té notícies recents de què la Conselleria està disposada a man-
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tenir el pressupost íntegre del Consell Escolar l’any 2006 i preparar
per l’any 2007 l’autonomia econòmica del CEIB.

– El Sr. Fernández Otero i la Sra. Cardell Calafat demanen com s’inter-
preta exactament la presència de substituts a les Comissions específi-
ques, arrel de la reforma del Reglament, ja que entenen afecta única-
ment a les institucions que tenen 1 sol representant. La proposta té
sentit, per quan a la darrera reunió de Comissió específica va acudir
un substitut d’una institució que té més d’un representat, la qual cosa
podria invalidar la votació efectuada.

– El Secretari respon que:
a) Va entendre que la reforma del Reglament que va incloure per

votació la proposta efectuada per Cooperatives de l’Ensenyament,
s’havia de generalitzar a tots els titulars i suplents, per allò de la
igualtat de condicions, i en aquest sentit se modificaren a
Secretaria les relacions de signatura a les 3 comissions establertes.

b) No obstant se compromet a aportar a la pròxima Permanent un
estudi, pormenoritzat de totes les situacions existents, per aclarir
la situació, que en uns casos és molt clara i en altres confusa; que
és el que havia dut a una interpretació generalitzadora, en benefi-
ci de tots.

I no havent-hi més assumptes a tractar, quan són les 14’01 hores s’ai-
xeca la sessió.

Palma 7 de febrer del 2006

Vist i plau

El Secretari El President
Nicolau J. M. Salom Sancho Joan Francesc Romero Valenzuela

Annex a aquesta acta: 10 vots particulars presentats per UGT
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Permanent ordinària de dia 24 de febrer de 2006
Lloc:  . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada:  . . . . . . . . . . . .Entre les 11,14 i les 13’59 hores
Assistents: . . . . . . . . . . . 7 membres 54 %
Excusen assistència:  . . . 4 membres

ASSISTENTS
Joan Martorell Trobat, vicepresident 
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Jordi Llabrés Palmer, vocal titular
Rogelio Araújo Gil, vocal titular
Miquel Vives Madrigal, vocal suplent i Ponent

Acords presos:
– S’aprova l’informe de Ponència sobre “La Evaluación de la calidad en el sistema edu-

cativo”, per ser enviat al Consell Escolar de Múrcia, cara al XVI Encontre de Consells
Escolars.

– S’aprova l’interpretació del nou Reglament d’admetre que tots els suplents de Ple són
possibles Suplents en Comissió.

– S’accepta la sol·licitud de la Sr. Cardell Calafat de formar part de la Comissió
d’Ordenació.

– S’aprova la modificació del calendari de reunions.

Precs i preguntes plantejats:
– El Sr. Caldentey Ramos i la Sra. Esteva Jofre demanen al President del CEIB en faci

una interpretació més oberta i es puguin defensar les esmenes aportades al Ple.

Percentatge d’assistències

Justifiquen l’absència:
Joan Francesc Romero Valenzuela, president
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Jacqueline Cardell Calafat, vocal titular
Amador Alsina Sanz, vocal titular

Actua com a secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho
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Transcripció de l’Acta

ACTA DE LA PERMANENT ORDINÀRIA DE 24 DE FEBRER 
DE 2006

A les 11’14 hores del dia 24 de febrer de 2006, es produeix el “quo-
rum” suficient com per que es constitueixi en segona convocatòria la
Comissió Permanent del CEIB reunida en sessió ordinària a la seu del
Consell Escolar.

Per absència justificada del President Sr. Romero Valenzuela, presi-
deix la sessió el vicepresident del CEIB Sr. Martorell Trobat.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Llegida pel secretari l’acta de la sessió anterior, corresponent a la

Permanent extraordinària de 7 de febrer de 2006, s’aprova per unanimitat. 

2. Aprovació, si cal, de l’informe de Ponència sobre “La Evaluación de la
calidad en el sistema educativo”.

El Sr. Vives Madrigal com a Ponent de l’Informe, inicia amb els com-
ponents de la Permanent, el debat i revisió de l’esborrany que va ser tractat
en el dia anterior per la Comissió específica de Finançament de l’ensenya-
ment i recursos humans.

Intervenen tots els consellers/eres presents, en algun moment de
forma acalorada, que resol el President en funcions, posant ungüent de
reblanir.

Al final de la llarga sessió se suavitzen les postures i queda consensuat
un informe, per ser enviat el 28 de febrer al Consell Escolar de Múrcia, cara
al XVI Encontre de Consells Escolars a celebrar en el mes de maig en aque-
lla Comunitat Autònoma.

3. Acord sobre substitucions en Comissió específica
– El Secretari sol·licita que la Permanent es pronunciï sobre les substi-

tucions de titulars en comissions específiques, presentant un Informe,
fet a arrel dels dubtes que es plantejaren en la reunió de Comissió
Permanent, a l’hora d’haver d’interpretar des de Secretaria l’aplicació
de l’article 25.4 del nou Reglament. 



– L’informe s’adjunta com a annex d’aquesta Acta.
– Se suscita un gran debat, en el qual intervenen tots els consellers i

consellera presents, donat que, aquesta qüestió es va debatre amb una
determinada finalitat a comissions i Permanent abans del Ple de 2 de
desembre. La realitat actual és que al sorgir efecte com a esmena vota-
da favorablement pel Ple de 2 de desembre; la redacció definitiva del
Reglament aprovat (BOIB 31-XII-05) admet diverses lectures.

– Després de diverses propostes sobre com resoldre la qüestió, es deci-
deix fer la lectura més “oberta”, que és la que havia aplicat el Secretari
en els mesos de gener i febrer, per 4 vots a favor i 1 en contra.

– El Sr. Caldentey Ramos, considera que de qualque manera s’ha d’ex-
plicitar molt el caràcter excepcional d’una substitució en Comissió i
s’ha de justificar molt bé . Postura a la que se suma la Sra. Esteva
Jofre, que defensava enèrgicament la d’identificar “organitzacions”
amb l’esperit de “grups” que formen el Consell Escolar, que només
són 3 en aquestes condicions.

4. Sol·licitud d’inclusió en una comissió específica.
El secretari presenta a consideració de la Permanent la sol·licitud pre-

sentada el 7 de febrer per la Sra. Cardell Calafat, demanant formar part de
la Comissió específica d’Ordenació i Innovació del sistema educatiu, indi-
cant que en aquesta Comissió existeix 1 vacant respecte al nombre màxim de
components (article 25.5).

S’accepta per unanimitat la petició de la Sra. Cardell Calafat.

5. Modificació del calendari de reunions.
S’accepta la proposta de Presidència en ajornar el Ple del CEIB pre-

vist el passat setembre per a la data de 10 de març de 2006, tota vegada que
no hi ha temes de rellevància com per generar un Ple. L’ajornament es pre-
veu per a principis d’abril de 2006, sense fixar data concreta.

També s’accepta anticipar la Permanent ordinària prevista per a 31 de
març a 30 de març per impossibilitat d’assistir-hi President i/o
Vicepresident, per altres compromisos d’agenda.
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6. Informacions President/Secretari
– El Secretari informa que des de fa dos dies existeixen a l’oficina, greus

problemes tècnics en el correu electrònic, tant per rebre com per
enviar comunicats de qualsevol tipus.

– També des de fa alguns dies, no hi ha possibilitat de enviar res per correu
normal, sembla degut a problemes entre Correus i Conselleria, la qual
cosa dificulta la distribució del Reglament, de Fulls Informatius, etc.

– El fax i telèfon, de moment, funcionen.

7. Torn obert de paraules.
– El Sr. Caldentey Ramos exposa en nom del seu company d’organitza-

ció sindical Sr. Fernández Otero (que havia excusat la seva assistència
i tampoc ha pogut venir la seva substituta a la Permanent Sra. Font
Carbonell) la protesta a l’actuació de la Conselleria d’Educació en
relació a que els accessos a alguns centres educatius d’Eivissa varen
estar tallats per la Policia durant hores, sense que hi poguessin acce-
dir professorat i alumnat, i no es coneix cap reacció de protesta de l’es-
mentada Conselleria d’Educació, que havia estat molt diligent setma-
nes enrere respecte a professorat, directors i alumnes, quan certs
alumnes no havien acudit a les aules.

– El mateix Sr. Caldentey Ramos valora negativament l’actuació del
President del CEIB en el darrer Ple, al no permetre defensar les esme-
nes presentades abans de votar-les. Considera que el President no és
l’únic intèrpret del Reglament; demana que una situació semblant no
es torni reproduir en el futur, que és una interpretació arbitrària i
omissiva i proposa que si no s’ha aclarit abans en Permanent; se con-
sensuïn les intervencions en el Ple, abans de començar una reunió
amb els consellers/eres que han presentat esmenes. Lamenta que no
estigui present el Sr. Romero, per aclarir aquesta qüestió.

– La Sra. Esteva Jofre, abunda sobre el mateix tema assenyalant:
a) Que la interpretació que es feu del Reglament va en contra de l’es-

perit del mateix i per això la Presidència va aplicar els punts 3 i 4,
obviant els punts 1 i 2 de l’article de referència.

b) Que l’actitud del President la considera antidemocràtica i no va
“explotar” la situació perquè no hi havia antecedents i creu que
tots “intentam portar-nos bé”.
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c) Demana que a l’hora de convocar un Ple, se cerqui un local més
adequat, en qüestió d’acústica i de taules on poder manejar la
documentació, la qual cosa facilita la precisió i les intervencions en
el debat. També lamenta no estigui present el President, per acla-
rir a fons aquestes qüestions.

– El Sr. Martorell Trobat agraeix el to mesurat amb que ha acabat la ses-
sió, i que s’hagin superatels moments de crispació que s’han produït
en alguns moments durant la discussió de l’Informe.

I no havent-hi més assumptes a tractar, quan són les 13’59 hores del
dia de la data s’aixeca la sessió.

Palma 24 de febrer del 2006

Vist i plau

El Secretari El President
Nicolau J. M. Salom Sancho Joan Francesc Romero Valenzuela

=====================

Informe de Secretaria a Comissió Permanent
Assumpte: Substitucions en Comissió Específica

Arrel d’uns dubtes sorgits a les darreres Comissions específica i Permanent, sobre la inter-
pretació a l’esmena introduïda al Reglament i per tant que forma part de l’article 25, ja vigent
aquest 2006, relativa a les substitucions en Comissió específica, aquesta Secretaria, posa en
coneixement de la Permanent el següent, perquè prengui l’acord que consideri oportú:

A) El paràgraf 4 de l’article 25 diu textualment:
Per tal de no perjudicar les organitzacions que estan representades per un sol conse-

ller, podria assistir el suplent del conseller a les reunions, en cas d’absència del titular.
Front a la convocatòria d’una reunió de Comissió específica el dia 27 de gener de 2006,

aquesta Secretaria va fer la interpretació d’admetre tots els suplents de Ple a possibles
Suplents en Comissió donat que:

a) Els suplents de Ple són membres “oficials” del Ple tota vegada que cadascun d’ells en
el seu moment va ser nomenat com a tal per Ordre del Conseller, mitjançant BOIB.
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b) Va fer una “lectura oberta” de què si bé la motivació de l’esmena era clara, que faci-
litava la participació possible de les organitzacions d’un sol conseller en les
Comissions”, (dret que tenen tots els titulars); si només s’admetessin els suplents dels
“uni-consellers” i no els altres, se perjudicaria a aquests.

c) En conseqüència va disposar que a Secretaria es modifiquessin les relacions de signa-
tura de totes les Comissions, preveient la presència de Titular o Suplent.

B) Amb una lectura restrictiva, és veritat que es podria només admetre als suplents de
les organitzacions representades per un sol conseller.

C) Si s’ha de fer així, aleshores la pregunta a la Permanent, és òbvia:
Qui són aquests? ; per la qual cosa expòs les següents consideracions:
1) El text reglamentari diu “organitzacions” i, pregunt: s’han d’entendre com a

“organitzacions” els grups o realment “les organitzacions” que s’integren dins els
distints grups?

2) Cal recordar a l’hora de la reflexió “ que les organitzacions” estan clares. Són les
que proposen els seus representants, que llavors s’integren dins els grups.

Exemple, dins els 10 llocs de “Professorat” hi ha actualment 6 STEI-i, 1 UGT,1 ANPE,
1USO i 1 CCOO.

En conseqüència, sol·licit acord de la Permanent, per executar-lo aquesta Secretaria,
que se considera secretaria del Consell Escolar ( i no de cap autoritat educativa superior jeràr-
quicament de la Conselleria d’Educació i Cultura), perquè se determini si s’admeten els
suplents:

– Tots
– Únicament els de les “organitzacions” representades

Per al debat de la qüestió, previ al que s’acordi, facilit el següent quadre de situació
actual de components.

Grup professorat 6 STEI-i, 1 UGT, 1 USO, 1 ANPE, 1 CCOO
Grup pares/mares 5 COAPA, 2 FAIB
Grup alumnat 2 FAEB
Grup titulars centres 2 FERE
Grup sindicats 1 UGT, 1 CCOO
Grup patronals 1 CECE, 1 EG
Representants Conselleria 3
Grup Consells Escolars Insulars 1 Mallorca, 1 Menorca, 1 Eivissa
Grup Ajuntaments 1 Palma, 1 Formentera, 1 Mallorca, 1 Menorca, 1 Eivissa
Grup Consells Insulars 1 Menorca, 1 Eivissa, 1 Mallorca
Grup UIB 1
Persones de prestigi 4
Grup Doctors i Llicenciats 1
Grup Cooperatives 1
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ASSISTENTS
Joan F. Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident 
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Josep Mora Serra, vocal titular
Jacqueline Cardell Calafat, vocal titular
Jordi Llabrés Palmer, vocal titular
Rogelio Araújo Gil, vocal titular

Acords presos:
– Aprovació de calendari i el Sr. Vives Madrigal com a ponent per l’informe 03/2006 al

Projecte de Decret de mesures per a fomentar la competència lingüística en llengües
estrangeres dels alumnes dels centres sostinguts amb fons públics.

– Aprovació d’honoraris del ponent de l’informe 01/2006.

Precs i preguntes plantejats:
– Informació sobre la situació de com queden les comissions específiques desprès dels

canvis introduïts al Reglament.

Justifiquen l’absència:
Joana Mª Alorda Fiol, vocal titular
Amador Alsina Sanz, vocal titular
Guillem Estarellas Valls, vocal titular

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

Permanent extraordinària de dia 7 de març de 2006
Lloc:  . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11)
Durada:  . . . . . . . . . . . .Entre les 11’08 i les 11’55 hores
Assistents: . . . . . . . . . . . 10 membres 77 %
Excusen assistència:  . . . 3 membres

Percentatge d’assistències



Transcripció de l’Acta

ACTA DE LA PERMANENT EXTRAORDINÀRIA DE 7 DE MARÇ
DE 2006

A les 11’08 hores del dia 7 de març de 2006, es produeix el “quorum”
suficient com perquè es constitueixi en segona convocatòria la Comissió
Permanent del CEIB reunida en sessió extraordinària a la seu del Consell
Escolar.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Llegida pel secretari l’acta de la sessió anterior, corresponent a la

Permanent ordinària de 24 de febrer de 2006, s’aprova per unanimitat. 
– El President Sr. Romero Valenzuela vol fer constar en acta, la conside-

ració que si en tot el complex procés de tramitació de l’Informe
01/2006, qualque institució ha protestat qualificant de mala gestió la
realitzada per Secretaria, té claríssim que el comportament de secreta-
ria ha estat en tot moment digne i exquisit.

– Els consellers/eres Martorell Trobat, Esteva Jofre, Caldentey Ramos i
Cardell Calafat se sumen a aquesta opinió puntualitzant el Sr.
Fernández Otero, que a més, considera eficaç la tasca feta.

– El Secretari agraeix aquestes mostres de solidaritat, amb el treball de
tot l’equip de secretaria.

– A continuació el Sr. Romero Valenzuela, diu en relació a la crítica
recollida en l’acta llegida, entorn a com va dirigir el Ple de 20 de
febrer, que demana disculpes si qualcú no va interpretar bé la seva
actuació, que considera fidel al Reglament actual, i que està disposat
a tractar sobre interpretacions del mateix, en el moment oportú previ
a la celebració d’un altre Ple.

2. Calendari, Ponent i elaboració de l’Informe 03/2006 sobre Projecte de
Decret de mesures per a fomentar la competència lingüística en llengües
estrangeres dels alumnes dels centres sostinguts amb fons públics, sol·lici-
tat per via d’urgència.

– La proposta del President Sr. Romero Valenzuela de Ponent respecte
al Sr. Vives Madrigal com a especialista en la matèria, pendent de
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poder-la concretar amb l’interessat ja que es troba fora de Mallorca i
la data de 17 de març, per reunir la Comissió que ha de elaborar
l’Informe, ja que el dia 13 de març acaba el termini de rebre aporta-
cions, és acceptada unànimement.

– Després de vàries intervencions, s’acorda per unanimitat que sigui la
Comissió d’Ordenació i Innovació, la que elabori l’Informe, despe-
jant-se el dubte de si s’encarregava a una Comissió específica o l’ela-
borava la mateixa Permanent, donada la petició d’urgència formulada
pel Conseller i la necessitat d’haver de dur el tema a Ple, que en prin-
cipi seria el 7 d’abril de 2006.

3. Aprovació honoraris Ponent de l’Informe 01/2006.
Per unanimitat s’acorda la quantia màxima de 180 Euros al Ponent,

donada la complexitat de feina de l’esmentat Informe.

4. Consulta aplicació de l’article 14.
El Secretari posa a la consideració de la Permanent la situació d’un

conseller representant del Consell Insular de Mallorca, que havent estat
nomenat el 20 de novembre de 2003, encara no ha pres possessió en el
darrer Ple celebrat el 20 de febrer de 2006, la qual cosa impedeix que tam-
poc pugui assistir amb veu i vot el seu substitut, situació que contempla
resoldre l’article 14 del Reglament del CEIB.

S’aprova per unanimitat iniciar la tramitació que preveu l’esmentat
article 14 del Reglament. 

5. Informacions President/Secretari
S’entrega el Full Informatiu núm. 80 elaborat ahir, relatiu a l’actual

composició de les Comissions específiques, després del que es va acordar a la
darrera reunió de la Comissió Permanent cara a fer les oportunes matisacions.

6. Torn obert de paraules.
– Es produeix un sucós debat en el qual contrasta la posició dels Srs/a

Esteva Jofre, Caldentey Ramos i Fernández Otero sobre el dret de
defensar les esmenes en el Ple i la interpretació que fa del Reglament
el President del CEIB, per quant tot el que han volgut aportar els con-
sellers/eres és perfectament conegut per tothom.
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– El President es mostra disposat a que en la Permanent prèvia al proper
Ple se faci una interpretació de la mecànica a seguir i consensuada.

– El Sr. Martorell Trobat no veu contradictori al Reglament, l’ordenació
del Ple feta pel President el 20 de febrer i el Sr. Fernández Otero i
Araújo Gil es mostren partidaris d’acotar el temps per no fer intermi-
nables les sessions de Ple, garantint la participació que reclamen la
Sra. Esteva Jofre i Caldenteny Ramos, per tal d’evitar es tornin pro-
duir situacions de sorpresa en la dinàmica seguida, que es considera
incorrecta, salvant la circumstància que no la valoren com a premedi-
tada ni de mala voluntat per part del President.

– Quant a lloc més adient, tan per acústica com per comoditat dels
membres del Ple, relativa a facilitar la consulta de documentació i
intervencions, el Sr. Araújo Gil ofereix en nom de l’Ajuntament de
Palma, les instal·lacions de l’Auditori de la Fundació Miró, si se con-
sidera adient.

I no havent-hi més assumptes a tractar, quan són les 11’55 hores del
dia de la data s’aixeca la sessió.

Palma 7 de març del 2006

Vist i plau

El Secretari El President
Nicolau J. M. Salom Sancho Joan Francesc Romero Valenzuela
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Permanent extraordinària de dia 27 de març de 2006
Lloc:  . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada:  . . . . . . . . . . . .Entre les 14,00 i les 14’29 hores
Assistents: . . . . . . . . . . . 9 membres 69 %
Excusen assistència:  . . . 2 membres

ASSISTENTS
Joan F. Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident 
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Jacqueline Cardell Calafat, vocal titular
Amador Alzina Sanz, vocal titular
Guillem Estarellas Valls, vocal titular

Acords presos:
– Aprovació de calendari i Comissió de Planificació amb el Sr. Fernández Otero com a

ponent per als informes 04/2006 i 05/2006 al projectes de decrets de currículums als
títols de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior de les especialitats de futbol i futbol
sala i al projecte de decret de currículums als títols de tècnic esportiu i tècnic esportiu
superior de les especialitats dels esports de muntanya i escalada.

– S’accepta la sol·licitud del conseller titular Fernando Martín Martínez a formar part
de les Comissions de Finançament de l’ensenyament i Ordenació i Innovació.

Precs i preguntes plantejats:
– El Sr. Fernández Otero demana infomació sobre el tema d’elaboració de l’Informe del

Sistema Educatiu.

Justifiquen l’absència:
Jordi Llabrés Palmer, vocal titular
Rogelio Araújo Gil i Josep Mª Ruiz Rivero (titular
i suplent)

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

Percentatge d’assistències
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Transcripció de l’Acta

ACTA DE LA PERMANENT EXTRAORDINÀRIA 
DE 27 DE MARÇ DE 2006

A les 14 hores del dia 27 de març del 2006, es reuneix en segona con-
vocatòria 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 pel secretari l’acta corresponent a la sessió anterior d’aquesta

Comissió Permanent, celebrada el 7 de març de 2006, s’aprova per unanimitat. 

2. Calendari, Ponent al projecte de decret de currículums als títols de tècnic
esportiu i tècnic esportiu superior de les especialitats de futbol i futbol sala.

3. Calendari, Ponent al projecte de decret de currículums als títols de tèc-
nic esportiu i tècnic esportiu superior de les especialitats dels esports de
muntanya i escalada.

Es tracten les dues propostes d’informes a aquests Decrets, que com
puntualitza el Sr. Estarellas en representació del col·legi de Llicenciats,
coneix que procedeixen de la Direcció General de Planificació i Centres, ja
que no estan inclosos en el catàleg de Formació Professional.

Després de breus intervencions s’accepta per unanimitat que sigui la
Comissió de Planificació l’encarregada de redactar l’esborrany d’Informe i el
Ponent, el membre de la mateixa Sr. Fernández Otero.

4. Sol·licitud de pertànyer a Comissió Específica.
El Secretari dóna compte d’haver rebut un escrit de COAPA-Balears que

sol·licita l’adscripció del conseller titular Fernando Martín Martínez a les Comis-
sions de Finançament de l’ensenyament i Ordenació i Innovació, en aquest dar-
rer cas substituint a la consellera Manuela Ocaña, del mateix grup i institució.

El Secretari afegeix la informació que la situació actual de membres de
Comissions és: Planificació (15 membres), Finançament (15) i Ordenació
(17), per la qual cosa, tècnicament és possible accedir a la petició, si la
Permanent ho creu oportú.



S’accepta per unanimitat la petició. 

5. Torn obert de paraules.
– El Sr. Fernández Otero demana com està el tema d’elaboració de l’Informe

del Sistema Educatiu, en relació a la proposta que es va debatre en una
Permanent anterior, sobre que el coordinés el Sr. Rotger Amengual.

– El President Sr. Romero Valenzuela, respon que ja ha contactat amb el
Sr. Rotger, el qual està preparant un esquema de treball, no obstant té
en aquests moments circumstàncies familiars que han endarrerit la
idea, que segueix ferma, de ser convidat a assistir a una pròxima
Permanent en què es tracti del tema.

– El Sr. Romero informa que en relació a l’acta de constitució del Consell
Escolar de Mallorca, celebrat el passat 23 de març, va rebre una convo-
catòria el mateix matí de dia 23 i no hi va poder assistir per compromi-
sos d’agenda adquirits anteriorment. De totes maneres lamenta no
haver-ho sabut amb més antelació, com va passar quan es va produir la
Constitució del Consell Escolar Insular de Menorca, que va ser convida-
da la Comissió Permanent, amb antelació suficient per poder assistir-hi.

– El Sr. Caldentey Ramos, expressa la seva sorpresa en què a tal acte no
assistissin els Presidents dels Consells Escolars de les Illes Balears,
Menorca i Eivissa-Formentera.

– El Sr. Martorell lamenta que no s’haja produït una convocatòria en
temps i forma a la constitució del Consell Escolar de Mallorca, per
poder haver-hi assistit, cosa que no altera en absolut la predisposició
del CEIB en col·laborar amb aquest òrgan col·legiat.

Vistes les circumstàncies dels treballs de Comissions, el President 
Sr. Romero, mostra no estar en condicions de fixar una data concreta de reu-
nió de la propera Permanent, que es convocarà oportunament. 

I quan són les 14’29 hores del dia de la data s’aixeca la sessió.

Palma 27 de març del 2006

Vist i plau

El Secretari El President
Nicolau J. M. Salom Sancho Joan Francesc Romero Valenzuela
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Permanent extraordinària de dia 19 d’abril de 2006
Lloc:  . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada:  . . . . . . . . . . . .Entre les 11,00 i les 13’15 hores
Assistents: . . . . . . . . . . . 12 membres %
Excusen assistència:  . . . 0 membres

ASSISTENTS
Joan F. 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
Miquel À. Mansilla Rodríguez, vocal suplent
Amador Alzina Sans, vocal titular
Rogelio Araújo Gil, vocal titular
Guillem Estarellas Valls, vocal titular
Miquel Vives Madrigal, ponent

Acords presos:
– S’aprova elevar al Ple l’Informe 03/2006 al Projecte de Decret sobre mesures per a

fomentar la competència lingüística en llengües estrangeres dels alumnes dels centres
sostinguts amb fons públics.

– S’aprova elevar al Ple l’informe 04/2006 al projecte de decret de currículum als títols
de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior de les especialitats de futbol i futbol sala.

– S’aprova elevar al Ple l’informe 05/2006 al projecte de decret de currículum als títols
de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior de les especialitats dels esports de mun-
tanya i escalada.

Precs i preguntes plantejats:
– Es presenten les actes enquadernades corresponents a l’exercici 2005.

Excusa l’assistència 
Nicolau J. M. Salom Sancho

Actua com a secretari d’actes (Article 17, f del Re-
glament):

Joan Martorell Trobat

Percentatge d’assistències



Transcripció de l’Acta

ACTA DE LA PERMANENT EXTRAORDINÀRIA DE 19 D’ABRIL
DE 2006

A les 11 hores del dia 19 d’abril de 2006, es reuneix en segona con-
vocatòria, a la seu del Consell Escolar de les Illes Balears, la Comissió
Permanent del CEIB en sessió extraordinària.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Llegida l’acta de la sessió anterior, corresponent a dia 27 de març, s’a-

prova per unanimitat.

2. Aprovació, si cal, de l’Informe 03/2006 al Projecte de Decret sobre
mesures per a fomentar la competència lingüística en llengües estrangeres
dels alumnes dels centres sostinguts amb fons públics.

El Ponent de l’informe Sr. Vives Madrigal explica als membres de la
Comissió Permanent el contingut de l’informe elaborat per la Comissió
especifica d’Ordenació aprovat dia 10 d’abril per a la seva presentació a la
Comissió Permanent.

El Sr. Vives fa una detallada exposició del conjunt de l’informe i de les
motivacions i insisteix de manera especial en l’anàlisi de les al·legacions pre-
sentades, agrupades en tretze blocs, segons la temàtica tractada. Comenta
cada un dels blocs aportant comentaris i ampliacions, per passar tot seguit,
a un estudi i estimació de cada un d’aquests blocs. En aquest apartat s’estén
de manera especial en les referències a la constitució d’un programa pilot, les
garanties necessàries per tal d’aconseguir, al final del període d’escolaritat
obligatòria, la utilització correcta de la llengua catalana, la no discriminació,
la implementació d’un ensenyament en llengua estrangera amb tractament
horari i didàctic d’acord amb els usos, les funcions i l’estatus de les llengües,
la formació inicial i permanent del professorat, la dotació de recursos als
centres i la consideració d’un currículum integrat.

El ponent explica, tot seguit, els continguts i les orientacions de les pro-
postes que es deriven de les al·legacions acceptades i recollides a l’informe.

En aquest punt intervenen els consellers Sr. Fernández Otero, Sr.
Caldentey Ramos, Sra. Esteva Jofre, Sr. Estarellas Valls, així com el Sr. Vives
Madrigal i el President Sr. Romero Valenzuela. Finalitzat el debat s’acorda:
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– El Decret hauria de fixar un termini concret per a la implantació del
model.

– Resulta innecessari la inclusió d’una exemplificació a l’informe.
– Es considera que un decret d’aquesta envergadura s’hauria d’haver tra-

mitat per via ordinària.

S’aprova per unanimitat incorporar a l’informe les conclusions abans
esmentades. També s’aprova per unanimitat elevar l’informe al Ple.

3. Aprovació, si cal, de l’informe 04/2006 al Projecte de Decret pel qual
s’estableixen els currículums, les proves i els requisits d’accés als títols de
tècnic esportiu i tècnic esportiu superior de les especialitats de muntanya
i escalada.

Fa ús de la paraula el Ponent Sr. Fernández Otero que explica en detall
el treball de la comissió específica i el contingut del seu informe. Atesa la
similitud dels plantejaments generals, explica que les consideracions prèvies
són aplicables igualment a l’informe, 05/2006.

Cita per ordre cronològic referències legislatives, analitza el contingut
del decret i enumera consideracions generals i específiques.

S’obre un debat al qual participen els Srs. Estarellas Valls, Sra. Esteva
Jofre, Sr. Araújo Gil i Sr. Caldentey Ramos.

Es posa a consideració:
– Que els decrets corresponents als informes 04/2006 i 05/2006 prete-

nen possibilitar i facilitar el tràmit de prèvia autorització dels centres
privats, però que no obliden els centres públics i les seves possibilitats
d’intervenció.

– Que, si fos necessari, s’ha de considerar la possibilitat de participació
dels centres públics que tenguin les condicions necessàries quant a
infraestructura i personal.

– S’ha de vetllar per compaginar els aspectes tècnics i pedagògics i el
món de l’esport amb el de l’educació.

El ponent accepta les consideracions esmentades que quedaran incor-
porades a l’informe.

S’aprova per unanimitat la remissió de l’informe de la ponència al
Ple del CEIB.
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4. Aprovació, si cal, de l’informe 05/2006 al projecte de decret pel qual
s’estableixen els currículums, les proves i els requisits d’accés als títols de
tècnic esportiu i tècnic esportiu superior de les especialitats de futbol i
futbol sala.

El ponent, Sr. Fernández Otero, explica el contingut de l’informe i
reitera l’existència d’un plantejaments generals en l’informe del decret
04/2006, i que ja han estat explicats. Exposa consideracions generals i espe-
cífiques i propostes.

Obert el debat intervenen la Sra. Esteva Jofre i el Sr. Estarellas Valls.
El Sr. Estarellas Valls s’ofereix per tal de facilitar canals de comunicació entre
el ponent i personal tècnic, si fos necessari.

Es comenta la consideració de la possible existència d’un nivell exces-
siu de les proves físiques exigides a les proves d’accés, atesa la naturalesa de
la feina a desenvolupar.

S’acorda per unanimitat aprovar l’informe i elevar-lo al Ple del CEIB.

5. Informacions President.
El President posa en consideració de la Permanent la realització del

Ple que seria dia 26 , dimecres, a Pollença, i la conveniència d’incloure-hi els
tres decrets tractats en la reunió d’avui, tot i que han estat tramesos per via
diferent. 

S’accepta la proposta

El President presenta les actes enquadernades corresponents a l’exercici
2005 del CEIB i les posa a disposició dels membres de la Permanent. També
presenta la documentació rebuda del CE de Múrcia sobre el XVI encontre de
Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat, i informa de l’existència d’un CD
que recull la informació i que està a l’abast dels membres del CEIB.

Demana voluntaris per assistir a la XVI trobada, a celebrar a Múrcia,
i prega als interessats comuniquin a la Secretaria la seva intenció abans de
celebrar la propera permanent.

6. Torn obert de paraules.
A l’apartat de torn de paraules el Sr. Fernández Otero sol·licita infor-

mació sobre l’existència de dificultats en el subministrament de material i
recursos de funcionament del CEIB.
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El President informa que el problema està arreglat.
S’insisteix en posar de manifest que no es considera correcte el tràmit

d’urgència per temes tan importants com el que correspon a l’informe
03/2006

El Sr. Mansilla Rodríguez i el Sr. Estarellas Valls expressen la conside-
ració de la bona feina feta pels ponents, els Srs. Vives Madrigal i Fernádez
Otero, en els seus informes..

I no havent-hi més assumptes a tractar quan són les 13’15 hores s’ai-
xeca la sessió.

Palma 19 d’abril del 2005

Vist i plau

El Secretari  d’Actes El President
Joan Martorell Trobat Joan Francesc Romero Valenzuela
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Permanent ordinària de dia 15 de maig de 2006
Lloc:  . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada:  . . . . . . . . . . . .Entre les 10’30 i les 12’27 hore
Assistents: . . . . . . . . . . . 11 membres 85 %
Excusen assistència:  . . . 1 membres

ASSISTENTS
Joan F. 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
Rogelio Araújo Gil, vocal titular
Miquel Vives Madrigal, vocal suplent 

Acords presos:
– S’aprova remetre la Memòria del CEIB de 2005 al Ple.
– S’informa de les peticions que s’han rebudes per assistir a la trobada de Consells

Escolars a Múrcia.
– S’aproven les despeses dels informes 03/2006, 04/2006 i 05/2006,.

Precs i preguntes plantejats:
– La Sra. Cardell comenta la publicació d’una noticia errònia a “Diario de Mallorca”

atribuïda al CEIB quan es tractava d’una altra institució. El president exposa les ges-
tions fetes i es deixa el tema per tancat.

Percentatge d’assistències

Excusa l’assistència: 
Amador Alzina Sans, vocal titular

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



Transcripció de l’Acta

ACTA DE LA PERMANENT ORDINÀRIA DE 15 DE MAIG DE 2006

A les 10’30 hores del dia 15 de maig de 2006, 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.
Llegida l’acta de la sessió anterior, corresponent a dia 19 d’abril de

2006, s’aprova per unanimitat.

2. Aprovació, si cal, de la Memòria del CEIB de 2005.
El Secretari presenta el contingut de la Memòria corresponent a l’any

2005, explicant mitjançant l’anàlisi del Sumari, com els apartats II, III, IV,
V i Annexos, són transcripcions puntuals de documents objectius que no
tenen alteració alguna respecte al que coneixen els membres de la Comissió
Permanent.

– Així mateix a l’apartat IV, presenta un model de fitxa de les reunions
que encapçala esquemàticament la transcripció íntegra de les actes de
Ple i Permanent.

– Respecte l’apartat V, assenyala la diferenciació existent a) i b) entre
Informes sol·licitats pel Conseller d’Educació i Cultura i el de
Reforma del Reglament, propugnat pel mateix CEIB que es va traduir
en la reforma en sí del Reglament publicat a BOIB, després de ser
aprovat pel Ple.

– En referència a l’apartat VI se comenta amb detall el text elaborat com
a Informe Econòmic amb la finalitat de deixar puntualitzats tots els
aspectes que incideixen en el funcionament econòmic del Consell.

– A suggeriment del Sr. Caldentey Ramos se modificarà el paràgraf D)
per deixar més clar el que vol expressar realment, sense interferir en
l’article 22.c) del Reglament, el qual quedarà de la següent manera:

D. “El fet que la Conselleria d’Educació i Cultura, a través de la Secretaria General
ha continuat gestionant l’execució pressupostària, fa que ni els òrgans uniper-
sonals ni els òrgans col·legiats del Consell Escolar hagin intervingut fins al
moment en la fixació de la quantitat global assignada al CEIB –en aquesta oca-
sió a la baixa, respecte l’any anterior–, limitant-se a ajustar al màxim la despe-
sa a la quantitat assignada per la Conselleria.”
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– El Sr. Romero Valenzuela puntualitza que des del convenciment de
què per l’any 2007 s’ha promès per part de la Conselleria d’Educació
i Cultura, que el CEIB administrarà el seu pressupost, serà el moment
idoni perquè el Consell Escolar elabori un pressupost real de funcio-
nament ordinari, així com també s’haurà d’establir-ne un d’extraordi-
nari per organitzar el XVII Encontre de Consells Escolars Autonòmics
i de l’Estat en el mes de maig, aquí a Balears.

– El Sr. Fernández Otero recorda la conveniència de què el Consell
Escolar té pendent organitzar Jornades o activitats de difusió-infor-
mació-incentivació dels Consells Escolars Insulars i Municipals i això
evidentment comporta despesa.

– El Sr. Martorell Trobat opina que de la lectura de l’Informe econòmic
se’n desprèn que per enèsima vegada s’ha d’insistir davant la
Conselleria d’ Educació i Cultura en dos aspectes necessaris: incre-
ment de pressupost i increment de personal, per a un funcionament
“normal” del CEIB.

– Finalment el secretari passa el text proposat per a l’apartat VII, diu
que es rep aquests dies l’apartat VIII procedent del Consell Escolar de
Menorca el qual es publicarà tal com vengui; respecte a l’apartat IX
diu que s’ampliarà el Directori de Consells Escolars, amb les adreces
dels Municipals que han estat comunicats per un reduït nombre de
Batlies de Balears i informa dels documents inclosos com a annex, que
tots foren coneguts en el seu moment per la totalitat dels components
del Consell Escolar, quan es produïren al llarg de l’any 2005.

Així s’aprova per unanimitat elevar aquesta Memòria al pròxim Ple.

3. Presència del Consell Escolar a l’Encontre de Múrcia.
– El President Sr. Romero Valenzuela informa que després de la darrera

Permanent s’han rebut a Secretaria les peticions d’assistència de repre-
sentants de COAPA-Balears i STEI-i, corresponents als consellers i
conselleres Sra. Prohens Salom i Caldentey Ramos les quals sumades
a les del Ponent Sr. Vives Madrigal, Vicepresident, Secretari i el propi
President completen el nombre de 6 representants del CEIB, que és
l’assignat als Consells Escolars uniprovincials. També informa que
s’ha gestionat, fora de “cupo”, l’assistència de l’ATD Sr. Antich



Memòria CEIB 2006

108

Adrover, per tal d’esbrinar tota la gestió interna que suposa l’organit-
zació d’unes Jornades d’aquesta tipologia tan complexa, davant el fet
que l’any 2007 les té previstes organitzar el Consell Escolar de les Illes
Balears.

– El Secretari passa còpia de les darreres al·legacions de distints Consells
Escolars, que ens ha enviat el CE de Múrcia, posteriors al document
que es va veure en l’anterior Permanent.

– La Sra. Esteva Jofre proposa es consideri que part de les Jornades que ha
d’organitzar Balears, s’hauria de fer en cap de setmana, per facilitar l’as-
sistència de Pares, que tenen obligacions laborals entre setmana.

4. Despeses de Ponències dels Informes aprovats en el darrer Ple
Sense objeccions s’aproven les següents quantitats:

Ponència de l’Informe 03/2006 ...........................180 €
Ponència de l’Informe 04/2006 ...........................120 €
Ponència de l’Informe 05/2006 ...........................120 €

5. Informacions del President/Secretari
– El Sr. Romero Valenzuela informa que s’acaba de rebre una convida-

da de la Presidenta del Consell Escolar de l’Estat, per assistir a una
reunió del mateix, el dia 18 de maig a les 17 hores, on exposarà el seu
Pla d’actuació la nova Ministra d’Educació i Ciència.

– També el Sr. Romero dona compte que s’ha convocat per avui una
Permanent extraordinària perquè arrel d’haver-se rebut un Decret
sobre Música, quan aquesta Permanent ordinària ja estava convocada
en temps i forma, no caldria altra alternativa d’abordar el tema “legal-
ment” més que amb una Permanent extraordinària convocada per
urgència per a la mateixa data, ja que fer-la un altre dia suposava més
costos de desplaçaments pels consellers d’altres illes i més molèsties de
calendari per a tots els membres de la Permanent.
Vol deixar molt clara la motivació d’aquesta decisió adoptada amb el
Secretari, que es pren per segona vegada en tres anys perquè no hi
haja mals entesos respecte a convocar “el mateix òrgan col·legiat” dues
vegades el mateix dia.
El Sr. Fernández Otero agraeix es tengui en compte les implicacions
d’ordre laboral i familiars que tenen els consellers amb aquesta decisió.



– El Secretari i Vicepresident informen que després de les comunica-
cions incloses en el Full Informatiu núm.88 s’ha produït una Jornada
sobre el tema “La Convivència en els centres escolars”, organitzada pel
Consell Escolar de Navarra el passat dissabte, al qual hi varen assistir
fent un breu repàs de l’enfocament de les intervencions que tingueren
lloc. Sobre les ponències no se va donar documentació, però es va
anunciar que seran publicades en breu termini.

– El Secretari mostra haver rebut un CD de legislació educativa de
Navarra, del que es poden fer còpies pels consellers/eres que ho
sol·licitin, cosa que fan alguns dels presents.

– Intervé el Sr. Llabrés Palmer demanant que quan hi haja temes de
convivència a l’escola, se li comuniqui, ja que està al front de
l’Observatori sobre la Convivència a l’Escola en aquesta Conselleria i
està ben disposat a observar-ho tot, si bé reconeix que no és que la
seva presència en el Consell Escolar, sigui com a representant de
l’Observatori, però no pot oblidar la seva responsabilitat al front d’a-
quest òrgan col·legiat.

– El Secretari pren nota de l’observació. 

6. Torn obert de paraules.
– El Sr. Llabrés Palmer informa que a partir d’avui s’obrirà la matrícu-

la per al Congrés de Convivència a l’Escola que tendrà lloc del 28 al
30 de setembre.

– La Sra. Cardell Calafat comenta haver-se posat en contacte el passat
divendres amb el Secretari del CEIB, arrel d’haver-se publicat a Diario
de Mallorca una informació que atribuïa reiteradament al Consell
Escolar de les Illes Balears una opinió que procedia d’una altra institu-
ció i demana enviï una petició de rectificació aclaridora, ja que la “Fe
d’errades” publicada el dia següent, no la considera suficient.

– El President Sr. Romero Valenzuela informa que ja abans de rebre la
trucada telefònica de la Sra. Cardell s’havia adreçat per correu electrò-
nic al director de la publicació esmentada demanant desfer el malen-
tès (llegeix escrit enviat que figura com a annex a aquest acta) i que
no és partidari d’iniciar una polèmica periodística.
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– La Sra. Esteva Jofre se suma a la petició de la Sra. Cardell Calafat, pro-
posant un escrit de rectificació.

– El Sr. Araújo Gil tampoc no és favorable en entrar en una polèmica
periodística, així proposa remetre un escrit al President del Consell
Escolar de Mallorca, demanant-li que en el futur tengui molta cura de
identificar-se bé, perquè els periodistes no es confonguin.

– El Sr. Caldentey Ramos se suma a la proposta de les Sres. Cardell i
Esteva, que l’escrit sigui en nom de la Permanent, perquè això s’ha de
desmentir públicament. Confirma que la secretaria de l’STEI-i també
va contactar amb el CEIB amb el diari esmentat el mateix divendres,
per aclarir l’embull i que demanarà a Secretaria una certificació de què
el tema que se’ns atribueix no s’ha tractat mai al CEIB.

– El Sr. Fernández Otero considera oportú l’escrit que se demana, que
recolza, l’escrit llegit pel President, altament respectuós.

– El Sr. Martorell Trobat considera encertat l’escrit enviat pel President,
que dóna una imatge de serietat i prudència dins la línia de fer les
coses que té aquest Consell Escolar.

– Segueixen produint-se nombroses intervencions dels Srs/es Cardell,
Romero, Fernández, Esteva, Martorell, Caldentey, Araújo i Salom
argumentant les postures expressades, que es resumeixen en:
• Donar per tancat el tema amb l’escrit llegit pel President.
• Fer un escrit sol·licitant rectificació al Diario de Mallorca.
• Adreçar-se al President del Consell Escolar de Mallorca demanant-

li promogui la rectificació.

Al final s’acorda que s’adreci un escrit al Diario de Mallorca de suport
a l’enviat pel President i demanant s’aclareixi el fons de la qüestió atribuïda
erròniament al CEIB.

I no havent-hi més assumptes per tractar quan són les 12’27 hores
s’aixeca la sessió.

Palma 15 de maig del 2006

Vist i plau

El Secretari El President
Nicolau J. M. Salom Sancho Joan Francesc Romero Valenzuela
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Permanent extraordinària de dia 15 de maig de 2006
Lloc:  . . . . . . . . . . . . . . Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada:  . . . . . . . . . . . . Entre les 12,30 i les 12’44 hores
Assistents: . . . . . . . . . . . 11 membres 85 %
Excusen assistència:  . . . 1 membres

ASSISTENTS
Joan F. 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
Rogelio Araújo Gil, vocal titular
Miquel Vives Madrigal, vocal suplent

Acords presos:
– Nomenament de la comissió d’Ordenació  per la elaboració de l’Informe 06/2006 que

estableix l’ordenació curricular i l’accés als ensenyaments del grau superior de música
a la comunitat autònoma de les Illes Balears i al Sr. Martorell Trobat com a Ponent.

Precs i preguntes plantejats:
– No n’hi ha.

Excusa l’assistència:
Amador Alzina Sans, vocal titular

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

Percentatge d’assistències
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Transcripció de l’Acta

ACTA DE LA PERMANENT EXTRAORDINÀRIA DE 15 DE MAIG
DE 2006

A les 12’30 hores del dia 15 de maig de 2006, es reuneix en segona
convocatòria, a la seu del Consell Escolar de les Illes Balears, la Comissió
Permanent del CEIB, en caràcter extraordinari

Punt únic: Nomenament de Comissió i Ponent per fer l’Informe 06/2006
que estableix l’ordenació curricular i l’accés als ensenyaments del grau supe-
rior de música a la comunitat autònoma de les Illes Balears. 

Després d’un intercanvi d’opinions sobre la temàtica del Decret se
considera que ha de ser la Comissió d’Ordenació, la que elabori l’informe.

També es barregen diferents noms com a possibles Ponents, donada
l’especificitat del tema musical i al final s’adjudica la ponència al Sr.
Martorell Trobat, donats els seus coneixements musicals, el qual ho accepta
amb clau d’obediència.

I no havent-hi més assumptes a tractar quan són les 12’44 hores s’ai-
xeca la sessió.

Palma 15 de maig del 2006

Vist i plau

El Secretari El President
Nicolau J. M. Salom Sancho Joan Francesc Romero Valenzuela
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Permanent ordinària de dia 23 de maig de 2006
Lloc:  . . . . . . . . . . . . . . Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada:  . . . . . . . . . . . . Entre les 10’06 i les 11’02 hores
Assistents: . . . . . . . . . . . 9 membres 69 %
Excusen assistència:  . . . 3 membres

ASSISTENTS
Joan F. 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
Jordi Llabrés Palmer, vocal titular
Miquel Vives Madrigal, vocal suplent 

Acords presos:
– S’aprova  encarregar a la Comissió la Comissió de Planificació la redacció de l’infor-

me 07/2006 i Ponent  a la Sra. Oliver Arellano.

Precs i preguntes plantejats:
– El President informa de la gestió feta sobre la rectificació a fer per  Diario de Mallorca.
– S’aprova enviar una aportació del CEIB sobre l’aplaçament de la constitució del

Consell Superior d’Ensenyaments Artístics.
– El Sr. Fernández Otero fa una aportació sobre les convalidacions de les Escoles Oficial

d’Idiomes.
– La Sra. Esteva Jofre sol·licita que algún destacat membre de la Conselleria que anàren

a Finlàndia pugui venir al CEIB a donar una informació directa.

Excusa l’assistència:
Jacqueline Cardell Calafat, vocal titular
Amador Alzina Sans, vocal titular
Guillem Estarellas Valls, vocal titular

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

Percentatge d’assistències
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Transcripció de l’Acta

ACTA DE LA PERMANENT ORDINÀRIA DE 23 DE MAIG DE 2006

A les 10’06 hores del dia 23 de maig de 2006, es produeix “quorum”
suficient com per iniciar en segona convocatòria la reunió de la comissió per-
manent, amb caràcter ordinari.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Llegides pel secretari les actes corresponents a les Permanents ordinà-

ria i extraordinària de dia 15 de maig, s’aproven per unanimitat

2. Nomenament de Comissió i Ponent de l’Informe 07/2006
El President Sr. Romero proposa que tractant-se d’un Decret relacio-

nat amb la Formació Professional, la Permanent acorda que sigui efectiva-
ment ponent d’aquest Informe la Consellera Sra. Oliver Arellano i la
Comissió de Planificació l’encarregada d’elaborar-lo.

Aquesta Comissió, es convocarà possiblement el divendres 2 de juny.

3. Torn obert de paraules.
El President Sr. Romero Valenzuela informa de la gestió feta a Diario

de Mallorca, seguint l’acord pres per la Comissió Permanent el 15 de maig,
en quan a enviar una nota de rectificació a la informació publicada atribuint
una postura al CEIB, totalment errònia.

La nota enviada, no s’ha publicat i és llegida pel Secretari, per a conei-
xement dels membres de la Permanent.

Nota de la Permanent del Consell Escolar de les Illes Balears.

En relació a la informació publicada el dia 12 de maig que sembla
atribuir al Consell Escolar de les Illes Balears un pronunciament sobre la
“lliure elecció de Llengua” que per ventura correspon a altra institució, es
considera necessari puntualitzar:

1r. - Els components de la Permanent recolzen el fons i la forma en
que el President Sr. Romero Valenzuela, es va posar en contacte amb la direc-
ció del periòdic, per aclarir la confusió.

2n. - Vista la “fe d’errades” publicada al dia següent dia 13 de maig
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de 2006, es considera que queda aclarit l’aspecte de ser òrgan distint el
Consell Escolar de les Illes Balears del Consell Escolar de Mallorca, però no
el fons de la qüestió, que es el que s’atribueix al nostre organisme autònom
(CEIB).

3r. - El Consell Escolar de les Illes Balears respecte a aquest tema no
s’ha pronunciat públicament ni en favor ni en contra de la lliure elecció de
llengua perquè se li atribueixi una postura pública determinada.

4t. - El Consell Escolar de les Illes Balears ha fet (d’acord amb el Decret
112/2001) un informe tècnic, majoritàriament consensuat en el Ple de 26 d’a-
bril, a petició de l’Honorable Conseller d’Educació i Cultura, que es el seu des-
tinatari, amb caràcter no vinculant com expressa el Decret esmentat

5é. – L’informe, com tots els que elabora el Consell Escolar de les
Illes Balears respon amb objectivitat i independència al caràcter consultiu
d’aquesta institució, que respon a puntualitzacions tècniques aportades per
diferents institucions de la Comunitat Educativa, per assessorar preceptiva-
ment als Decrets.

6é. - Aquests tipus d’Informes, com en tots els Consells Consultius
de Govern, no tenen caràcter de pronunciaments a favor o en contra de les
decisions que adopti l’executiu, i no cal ser utilitzats com a tals. 

Permanent del CEIB, 15-05-06

– El Sr. Romero Valenzuela explica i es ratifica amb la seva postura adop-
tada com a President del CEIB, en el sentit que l’informe elaborat pel
Consell Escolar s’adreça a qui l’ha sol·licitat (el Conseller d’Educació
i Cultura) i no considera s’haja de distribuir a altres indrets como ho
fan els Consells consultius que coneix.

– La Sra. Esteva Jofre i el Sr. Fernández Otero es mostren partidaris a
què una vegada tancat i aprovat un Informe com el de referència,
s’hauria de distribuir per a coneixement general; tal volta agilitzant la
difusió mitjançant la pàgina WEB del Consell Escolar.

– El Sr. Martorell Trobat es mostra d’acord amb la postura del
President, per qüestió procedimental i de serietat del CEIB, que no ha
d’entrar en controvèrsies, cosa que en canvi és propi manifestin opi-
nions, les institucions que el conformen.

– El Sr. Salom Sancho, vol deixar clar, que l’informe si no se difon per
la pàgina WEB en rapidesa, és únicament i exclusivament per proble-
mes de mancança de recursos humans i tècnics per poder actualitzar-
la com a mínim una vegada a la setmana, com seria el seu desig.



– A continuació el President Sr. Romero Valenzuela exposa que ahir 22
de maig es va rebre per urgència una convidada de la Presidenta del
Consell Escolar de l’Estat Marta Mata, a enviar-li aportacions, si
escau, abans de les 12 h. del dia 29 de maig, per ser tingudes en comp-
te en l’informe que s’ha d’enviar des del Consell Escolar de l’Estat al
MEC, sobre el Decret de calendari que desenvolupa la LOE.

– Com que no hi ha hagut temps material per incloure’l a l’ordre del
dia, ni de convocar una nova Permanent, assenyala el Secretari, que
s’enviaran les aportacions que s’estimin, indicant els vots dels mem-
bres que les recolzin.

– President i Secretari fan una aportació que rep 8 vots dels 8
consellers/eres presents, sol·licitant l’aplaçament de la Constitució del
Consell Superior d’Ensenyaments Artístics, previst per al 30 d’abril de
2007, en base a que abans s’hagin redactat les conclusions del XVII
Encontre previst a finals de maig que té com a objectiu tractar durant el
curs escolar 2006-2007 el tema: “Els ensenyaments de règim especial”.

– El Sr. Fernández Otero fa una altra aportació, en relació a convalida-
cions de les Escoles Oficials d’Idiomes, que es igualment recolzada
pels presents i que també s’enviarà abans del 29 de maig al Consell
Escolar de l’Estat.

Ambdues propostes s’inclouen com a Annex d’aquesta acta.

– La Sra. Esteva Jofre, demana com es troba la gestió d’iniciar els tre-
balls sobre l’Informe del Sistema Educatiu, del que es va parlar fa uns
mesos a diferents reunions de Comissió Permanent.

– El Sr. Romero Valenzuela li respon que per una banda la complexitat
de gestió que ha suposat la tramitació del Decret 03/2006 sobre
mesures per a fomentar la competència lingüística en llengües estran-
geres dels alumnes sostinguts amb fons públics i problemes personals
del tècnic que tenia que coordinar els treballs, han endarrerit les ges-
tions, però espera poder reactivar-les en breu termini.

– La Sra. Esteva Jofre sol·licita al President Sr. Romero que gestioni
davant la Conselleria d’Educació i Cultura la possibilitat de què algun
destacat membre dels que segons els mitjans de comunicació, anaren
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oficialment a Finlàndia recentment, per informar-se sobre el sistema
educatiu d’aquell país nòrdic, pugui venir al CEIB, per donar-nos una
informació directa sobre els aspectes educatius observats.

– El Sr. Romero Valenzuela, li respon que farà la gestió.

Finalment el Secretari informa que obren en el seu poder les segones
proves d’impremta de la Memòria de l’any 2005, de manera que si es pot fer
una revisió ràpida, s’espera poder editar-la abans d’acabar el curs escolar.

I no havent-hi més assumptes a tractar quan són les 11’02 hores del
dia 23 de maig, s’aixeca la sessió.

Palma 23 de maig del 2006

Vist i plau

El Secretari El President
Nicolau J. M. Salom Sancho Joan Francesc Romero Valenzuela

Annexos

Aportació del CEIB al projecte de Decret de calendari 
d’aplicació de la LOE

Propuesta del Consejo Escolar de las Illes Baleares al proyecto de Real Decreto de calen-
dario de aplicación de la LOE

S’envia : al Consejo Escolar del Estado a petición de su Presidenta según escrito del
19 de mayo de 2006.

1. Tema: Constitución del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas (previsto para el
30 de abril de 2007)

2. Se solicita:
a) Aplazamiento de dicha fecha.
b) Tener en cuenta las conclusiones del XVII Encuentro de Consejos Escolares

Autonómicos i del Estado (previsto para finales de mayo de 2007).
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3. Motivación de la propuesta.
Los presidentes de los Consejos Escolares Autonómicos y del Estado reunidos en
Adeje (Tenerife) el 16 de julio de 2005, acordaron entre otras cuestiones, según cons-
ta en el acta de dicha reunión firmada por 14 Presidentes presentes, lo siguiente:

Punto 2 del Acta:
“se aprueba también que el XVII Encuentro sea organizado por el Consejo Escolar
de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, y se propone como posible tema
de debate “Las enseñanzas de régimen especial”.

4. Consideraciones a la cuestión.
4.1. Los Consejos Escolares vienen organizando Encuentros anuales, en los cuales se

intenta llegar a unas conclusiones de consenso en el transcurso de unas Jornadas
de Trabajo, que cierran a finales del mes de mayo, un proceso de trabajos, pro-
puestas, debates y enmiendas que se van produciendo en cada autonomía de sep-
tiembre a mayo, y que canaliza uno de los Consejos escolares autonómicos,
como organizador.

4.2. Como se ha visto en el enunciado de la Motivación antes expresado, en julio de
2005, se aprobó por unanimidad en Adeje que el curso 2006-2007, las XVII
Jornadas serían organizadas por el Consejo Escolar de Baleares (CEIB) sobre el
tema de las “Enseñanzas de Régimen Especial”, que no ha sido estudiado en nin-
guno de los XVI Encuentros anteriores.

4.3. Tenemos la convicción, expresada en reuniones de Presidentes y en los últimos
Encuentros (Madrid, Zaragoza y esperamos que en Murcia esta semana), que la
Conclusiones, además de recogerse en un libro que se viene publicando meses
después, por el Consejo Escolar organizador, tengan una proyección de utilidad
ante el Ministro/a del Estado español, para que las considere o no, en el buen
sentido que conozca el parecer que sobre un tema educativo, se ha recogido por
las comunidades educativas, que forman parte de los Consejos Escolares, legal-
mente establecidos en todas las comunidades autónomas del territorio español.

4.4. Aprobada la LOE con posterioridad al acuerdo adoptado por los Presidentes de
los Consejos Escolares se plantea en el artículo 45.3, la constitución del Consejo
Superior de Enseñanzas Artísticas, y el borrador de Decreto de calendario de
aplicación prevé la constitución de este nuevo órgano colegiado para el 30 de
abril de 2007.

4.5. El desajuste de fechas que se produce es obvio; si los Consejos Escolares autonó-
micos y del Estado trabajamos durante el curso 2006-2007 en consensuar unas
conclusiones (las que sean) respecto las Enseñanzas de Régimen especial, en las
que actualmente creemos tienen competencia, los Consejos escolares como
máximo organismo asesor competente en enseñanza no universitaria, para tener-
las a finales de mayo de 2007, resulta que a 30 de abril ( si no se modifica el
borrador del Decreto tal como proponemos), se habrá constituido el Consejo
Superior previsto por la LOE, y las conclusiones a que se llegue con posteriori-
dad de unas semanas parece de antemano van a resultar un trabajo baldío.

4.6. Entendemos que nuestra propuesta de aplazamiento de calendario en lo referi-
do a este punto de constitución del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas,
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no contraviene ni la LOE, ni el proyecto de estudio de los XVII Encuentros,
acordado en Tenerife.

4.7. Nuestra propuesta creemos que al Ministerio de Educación y Ciencia le aporta-
ría las siguientes ventajas:
a) El Ministerio podría disponer antes de la constitución del Consejo Superior
de Enseñanzas Artísticas de unas conclusiones fruto del estudio que habrán rea-
lizado las comunidades educativas integradas en los Consejos Escolares de toda
España, durante el curso escolar 2006-2007.

b) A la vista de este estudio independientemente de todos los otros que estima-
rá oportunos el MEC- podrá definir mejor las competencias de uno y otro orga-
nismos: Consejos Escolares-Consejo Superior, ya que actualmente las consultas
referidas a estos temas que las administraciones educativas estiman convenien-
tes, se realizan a través de los Consejos Escolares.

4.8. Por último es evidente, pero cabe consignarlo, como Consejo Escolar autonómico
que tiene la tarea encomendada de organizar los XVII Encuentros para el curso
2006-2007, que si el MEC considera esta propuesta de aplazamiento solicitada,
podrían incluirse en el guión a estudiar y debatir por los Consejos Escolares duran-
te el próximo curso, los temas o sugerencias concretas sobre los que creyera útil reca-
bar opinión por parte de los Consejos escolares autonómicos. El guión de trabajo
suele pergeñarse en septiembre y aprobarse definitivamente en octubre.

Esta propuesta ha sido aprobada en reunión de la Comisión Permanente del CEIB,
celebrada el 23 de mayo de 2006, por 8 votos a favor de los 8 consejeros/as asistentes.

Palma, 23 de mayo de 2006

Aportació del CEIB al projecte de Decret de calendari 
d’aplicació de la LOE

El Consejo Escolar de las Islas Baleares considera en relación al capítulo VIII (ense-
ñanza de idiomas) del Real Decreto por el que se establece el calendario de aplicación de la
nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación

Que es conveniente que las enseñanzas mínimas de las enseñanzas de idiomas así como
los efectos de los certificados que se expiden queden fijados antes del 31 de agosto del año 2006,
de manera que, en las Comunidades Autónomas que se acojan a la transitoria única de este Real
Decreto de implantación del nivel básico en el curso 2006-2007 (como es el caso de la nuestra)
se pueda empezar a trabajar de una manera eficaz y fiable en el mes de septiembre, no sólo en la
elaboración de las diferentes programaciones didácticas de cada departamento de idiomas, sino
también en la elaboración de las pruebas que den acceso a la nueva titulación y así también, los
alumnos, tanto de nuevo ingreso como los ya existentes que se vean afectados, puedan ser infor-
mados con claridad, transparencia y eficiencia desde el comienzo del curso escolar, y evitar la con-
fusión y el caos que la falta de información puede conllevar.

Palma, 29 de mayo de 2006
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Permanent ordinària de dia 26 de juny de 2006
Lloc:  . . . . . . . . . . . . . . Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada:  . . . . . . . . . . . . Entre les 10’10 i les 11’58 hores
Assistents: . . . . . . . . . . . 10 membres 77 %
Excusen Assistència:  . . 2 membres

ASSISTENTS
Joan F. Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Jacqueline Cardell Calafat, vocal titular
Jordi Llabrés Palmer, vocal titular
Rogelio Araújo Gil, vocal titular
Guillem Estarellas Valls, vocal titular
Carmen Oliver Arellano, ponent 

Acords presos:
– S’aprova remetre al Ple el projecte d’informe 06/2006 pel qual s’estableix l’ordenació

curricular i l’accés als ensenyaments del grau superior de Música de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

– S’aprova remetre al Ple el projecte d’informe 07/2006 pel qual s’estableix el currícu-
lum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en
Restauració.

Precs i preguntes plantejats:
– El Sr Caldentey Ramos sol·licita informació de la Conselleria sobre quins aspectes de

l’informe al Decret de “Trilingüisme” que s’han recollit en la redacció definitiva.

Excusa l’assistència:
Joana Mª Alorda Fiol, vocal titular
Amador Alzina Sans, vocal titular

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

Percentatge d’assistències



Reunions dels òrgans col·legiats

121

Transcripció de l’Acta

ACTA DE LA PERMANENT ORDINÀRIA DE 26 DE JUNY DE 2006

A les 10’10 hores del dia 26 de juny de 2006, es produeix “quorum”
suficient com per iniciar en segona convocatòria la reunió de la comissió per-
manent, amb caràcter ordinari, a la seu del Consell Escolar de les Illes
Balears.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Llegida pel secretari l’acta corresponent a les Permanents ordinària de

dia 23 de maig, s’aprova per unanimitat.

2. Aprovació, si cal, de l’Informe de la Ponència 06/2006 pel qual
s’estableix l’ordenació curricular i l’accés als ensenyaments del grau supe-
rior de Música de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El ponent Sr. Martorell Trobat exposa les consideracions que a partir
de la reunió de la Comissió específica que va tractar el tema, l’han dut a
redactar l’esborrany d’Informe, que es sotmet a la consideració de la
Comissió Permanent.

Es debaten entre els assistents les qüestions de les exposades com a
consideracions per millorar la correlació entre la finalitat i transcendència
del Decret i expressions que es considera han de tenir-se en compte.

Al final del debat s’aprova per unanimitat per elevar-lo al pròxim Ple.

3. Aprovació, si cal, de l’Informe de la Ponència 07/2006 pel qual s’esta-
bleix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al
títol de tècnic superior en Restauració.

La Ponent de l’Informe Sra. Oliver Arellano explicita el contingut del
text aprovat per la Comissió específica de Planificació, construccions i equi-
pament en el qual es fan consideracions respecte a l’esborrany de Decret.

El Sr. Caldentey considera seria convenient conèixer els motius que
fan que aquesta Comunitat Autònoma sigui una de les més endarrerides en
publicar Decrets de currículums de Formació Professional ( 9 sobre 150).

Al final del debat, s’aprova per unanimitat elevar l’Informe a la con-
sideració del pròxim Ple.
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4. Informacions del President.

– En primer lloc el Sr. Romero Valenzuela informa de la reunió convo-
cada per la Presidenta del Consell Escolar de l’Estat Marta Mata a
Saifores (Tarragona) el 15 de juny a la que hi va assistir. L’objectiu era
el de canviar impressions sobre el projecte de Decret que regularà la
presència oficial dels Consells Escolars Autonòmics en el Consell
Escolar de l’Estat.
Lamentablement la Sra. Mata es va trobar indisposada de salut, d’al-
guna consideració que fa que hores d’ara encara no s’hagi pogut rein-
corporar al seu lloc de treball.
De totes maneres varen treballar els Presidents dels Consells Escolars
Autonòmics, sobre diferents possibilitats de com articular aquesta
participació, tractant-se a fons el tema de si havent-hi una Comissió
sectorial i una altra territorial, sense poder arribar a un plantejament
únic, que pugui defensar com a interlocutor davant el MEC, el
Consell Escolar de l’Estat (Full Informatiu Núm. 91).

– A continuació informa de la reunió de Presidents de Consells Escolars
Autonòmics i de l’Estat, que va tenir lloc a València dia 21 de juny,
amb l’objectiu d’iniciar la preparació del XVII Encontre de Consells
Escolars a celebrar a Balears en primavera de 2007.
Entre els acords que prengueren els assistents estan:
• Circumscriure el tema que en principi se pensava sobre Ensenya-

ments de Règim Especial a debatre els Ensenyaments Artístics,
que ja de per sí son amplis. 

• Avançar el calendari de celebració del XVII Encontre a la segona
quinzena d’abril.

– Fixar els terminis a 15 de setembre de 2006 per rebre en el CEIB
aportacions i suggeriments al guió de treball a desenvolupar els
Consells Escolars durant el curs 2006-2007.

– Concretar més qüestions en una pròxima reunió de Presidents de
Consells Escolars, a celebrar en Palma entre el 28 i 29 de setembre,
coincidint amb dates amb la celebració del Congrés de Convivència i



Escola previst pels 28 a 30 de setembre, que organitza l’Observatori
per a la Convivència escolar.

5.- Torn obert de paraules.
– El Sr. Caldentey Ramos sol·licita que el CEIB demani a la Conselleria

si ens vol informar sobre quines són les propostes de l’informe apro-
vat pel Consell Escolar de les Illes Balears, que s’han tingut en comp-
te ja que:
• Segons el Decret publicat en el BOIB no es fàcil observar s’hagi

tingut molt en compte l’Informe del CEIB.
• Per altra part en manifestacions fetes a premsa per un alt respon-

sable de la Conselleria d’Educació i Cultura, es deia que s’havia
tingut en compte l’Informe del CEIB.

• També recorda que en altres èpoques la Conselleria solia informar
sobre les observacions recollides de l’informe preceptiu emès pel
CEIB.

– El Sr. Romero diu que de paraula ja ho ha demanat al Director
General corresponent, però que no obstant ho sol·licitarà per escrit,
ja que és positiu sigui constant el diàleg fluït entre el CEIB i la
Conselleria.

– El Sr. Fernández Otero lamenta que després de la molta feina que es
va fer en el CEIB, per consensuar un Informe seriós sobre aquest
Decret, haja estat tan escassa la repercussió que ha tingut en la redac-
ció definitiva del Decret, ja publicat.

– El Sr. Romero Valenzuela recorda la data del 7 de juliol per a celebrar
el darrer Ple d’aquest curs escolar prevista des de fa mesos.
Al Ple anirien els dos informes aprovats avui, així com la Memòria de
2005, aprovada en una Permanent anterior.
El Ple es celebraria a Palma a locals de la FELIB, entitat que represen-
ta els municipis d’aquestes Illes Balears.

– Alguns components de la Permanent, proposen ajornar la data de
celebració del Ple, si bé donat que en aquesta època de l’any totes
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resulten ja un poc dificultoses i que durant aquest curs escolar, per
qüestions de terminis ja se’n han tingut que variar unes quantes se
menten la prevista de 7 de juliol, onomàstic de Sant Fermí.

I no havent-hi més assumptes a tractar quan són les 11’58 hores del
dia 26 de juny, s’aixeca la sessió.

Palma 26 de juny del 2006

Vist i plau

El Secretari El President
Nicolau J. M. Salom Sancho Joan Francesc Romero Valenzuela
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Permanent ordinària de dia 28 de juliol de 2006
Lloc:  . . . . . . . . . . . . . . Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada:  . . . . . . . . . . . . Entre les 10’13 i les 11’17 hores
Assistents: . . . . . . . . . . . 8 membres 62 %
Excusen assistència:  . . . 2 membres

ASSISTENTS
Joan F. Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Joana Maria Prohens, vocal suplent
Amador Alzina Sans, vocal titular
Jordi Llabrés Palmer, vocal titular
Rogelio Araújo Gil, vocal titular

Acords presos:
– Aprovació de l’avantprojecte d’actuacions i pressupost per l’any 2007.
– S’assignen les quanties de les ponències dels informes 06/2006 i 07/2006.

Precs i preguntes plantejats:
– S’entrega als assisitents  la Memòria 2004 ja publicada.

Excusen l’assistència:
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Guillem Estarellas Valls, vocal titular

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

Percentatge d’assistències



Transcripció de l’Acta

ACTA DE LA PERMANENT ORDINÀRIA DE 28 DE JULIOL 
DE 2006

A les 10’13 hores del dia 28 de juliol de 2006, es produeix “quorum”
suficient com per iniciar en segona convocatòria la reunió de la comissió per-
manent, amb caràcter ordinari, a la seu del Consell Escolar de les Illes Balears.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Llegida pel secretari l’acta corresponent a la Permanent ordinària de

dia 26 de juny, s’aprova per unanimitat.

2. Aprovació, si cal, de l’avantprojecte d’actuacions i pressupost per l’any
2007.

El President Sr. Romero Valenzuela, informa que havent-se rebut un
escrit del Secretari General de la Conselleria que sol·licitava abans de 17 de
juliol “memòria d’actuacions que han de definir-se per cada programa els
objectius a aconseguir i les activitats a dur a terme per tal de realitzar cada
un dels objectius “establerts” a efectes de confecció dels pressuposts de l’any
2007”, es va procedir per part de la secretaria a redactar l’informe i es va
enviar en termini indicat, amb l’advertiment que reglamentàriament s’havia
d’emetre a consideració de la Permanent, (que és el que es fa en aquests
moments) i per tant seria susceptible de canvis, segons el que s’acordàs avui.

A continuació el Sr. Salom comenta el text enviat i intervenen la
major part dels assistents, fent-se al mateix unes quantes modificacions de
detall, que s’enviaran així novament a la Secretaria General de la Conselleria
com a text aprovat per unanimitat en aquesta reunió

3. Assignació de Ponències dels Informes 06/2006 i 07/2006
Per consens queden aprovades les quanties de 150 € per a les dues

Ponències d’aquests Informes.

4. Distribució de la Memòria 2004 editada.
El Secretari fa entrega als assistents de la Memòria 2004 recent arri-

bada d’impremta, indicant que la previsió és remetre a Direccions Generals
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de la Conselleria i consellers/eres del Ple, els primers dies d’agost i als cen-
tres educatius i Ajuntaments els primers dies de setembre.

El Sr. Martorell Trobat expressa la seva satisfacció, pel contingut
exhaustiu i forma atractiva en que es recull la feina feta durant el 2004, opi-
nió a la que s’afegeix la Sra. Prohens Salom.

5. Informacions del President.
– El Sr. Romero Valenzuela dóna compta en primer lloc d’haver pres la

iniciativa de formar un equip tècnic d’assessorament, a partir del mes
de setembre format pel Director del Conservatori Professional, una
professora de l’Escola Superior de Disseny i el Cap de la Conselleria
en qüestions d’Ensenyaments Artístics, cara als temes del XVII
Encontre de Consells Escolars.
Ja ha tingut una primera reunió amb aquest equip i va promoure
també que assistissin a unes jornades celebrades a Avila aquest juliol,
organitzades pel MEC i UNED per tal de posar-se al dia sobre els
Ensenyaments Artístics a Europa.

– Es fa eco també, de la tristesa per la mort de la Presidenta del Consell
Escolar de l’Estat Marta Mata, i llegeix un escrit rebut del Vice-
president Sr. De Blas agraint la tramesa de condol feta pel CEIB en el
seu moment.

– A continuació informa de l’escrit rebut de la Directora general de
Formació Professional Margalida Alemany expressant l’agraïment per
les recomanacions fetes pel Consell Escolar en l’informe 07/2006
sobre l’avantprojecte de decret pel qual s’estableix el currículum del
cicle formatiu de grau superior de Restauració

– A continuació el Secretari fa entrega als assistents del full informatiu
núm. 95 que s’envia avui als consellers/eres del Ple, que inclou entre
altres informacions una cronologia documentalista sobre les repercus-
sions mediàtiques relacionades amb l’informe 03/2006 d’aquest CEIB.

– El Secretari informa també que ha deixat de prestar el seus serveis a la
Secretaria com a Docent el company Lluís Vidaña, per voluntat prò-
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pia, reincorporant-se al seu Institut de destinació. La decisió ha estat
personal de l’interessat i no obeeix a cap tipus de problemàtica en el
sí del propi CEIB.

– També informa que durant el mes d’agost romandrà oberta l’oficina
de Secretaria, amb la limitació que l’atenció al públic serà fins a les 14
hores.

5. Torn obert de paraules.
– El Sr. Llabrés Palmer s’interessa per saber si ha arribat a la Secretaria

del CEIB el projecte del Pla de Convivència, per ser informat per
aquest CEIB.

– El Sr. Romero Valenzuela li respon que efectivament aquest matí ha
arribat per correu electrònic aquest Pla, no obstant que per ser infor-
mat oficialment hauria de venir a sol·licitud del Conseller d’Educació
i Cultura.

– El Sr. Llabrés Palmer diu que així es farà ràpidament, perquè el tema
ja està tractat amb el Sr. Fiol.

– El Sr. Caldentey Ramos que desconeixia aquesta gestió, tot i que per
tant no ha entrat encara oficialment, demana consti en acta la seva
petició de que el Consell Escolar se pronuncií mitjançant el correspo-
nent Informe sobre aquesta qüestió.

A les 11, 17 hores i desitjant-se mútuament els presents un “Bon
Estiu” es dóna per acabada la reunió

Palma 28 de juliol del 2006

Vist i plau

El Secretari El President
Nicolau J. M. Salom Sancho Joan Francesc Romero Valenzuela
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Annexos

Avant projecte d’actuacions i pressupost del Consell Escolar de les
Illes Balears per l’any 2007.

Informe sobre les al·legacions presentades pel CEIB a l’avantprojecte
de Decret pel qual s’estableix el Currículum del Cicle Formatiu de Grau
Superior de Restauració.
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Permanent ordinària de dia 15 de setembre de 2006
Lloc:  . . . . . . . . . . . . . . Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada:  . . . . . . . . . . . . Entre les 10’30 i les 11’55 hores
Assistents: . . . . . . . . . . . 12 membres 92 %
Excusen assistència:  . . . 3 membres

ASSISTENTS
Joan F. Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Jacqueline Cardell Calafat, vocal titular
Joana Mª Alorda Fiol, vocal titular
Jordi Llabrés Palmer, vocal titular
Amador Alzina Sans, vocal titular
José M. Ruiz Rivero, vocal suplent
Guillem Estarellas Valls, vocal titular

Acords presos:
– S’acorda que el Sr. Llabrés Palmer sia el Ponent de l’Informe 08/2006. Donada la via

d’urgència la comissió Permanent serà l’encarregada de la redacció.
– S’aprova la creació d’una subcomissió per la redacció del document “Els

Ensenyaments Artístics” del XVII Encontre de Consells Escolars Autonòmics i de
l’Estat. El Ponent serà el Sr. Martorell Trobat.

– S’acorda calendari de Reunions del Ple i Permanent.

Precs i preguntes plantejats:
– El Secretari dona informació sobre les factures i assistències tramitades fins a la data.

Excusen l’assistència: 
Josep Mora Serra, vocal titular
Arnau Seguí Gornés, vocal suplent
Rogelio Araújo Gil, vocal titular

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

Percentatge d’assistències



Transcripció de l’Acta

ACTA DE LA PERMANENT ORDINÀRIA DE 15 DE SETEMBRE 
DE 2006

A les 10’30 hores del dia 15 de setembre de 2006, es reuneix en sego-
na convocatòria la Comissió Permanent del CEIB, amb caràcter ordinari, a
la seu del Consell Escolar de les Illes Balears.

El President Sr. Romero Valenzuela saluda als assistents en aquesta
primera reunió del curs escolar 2006-2007, expressant el desig que aquesta
temporada tengui la tònica de diàleg constant i profitós en el Consell
Escolar.

La Sra. Cardell Calafat expressa el desig que sigui també un any en
què la Conselleria d’Educació i Cultura tengui més en compte els informes
i opinions del Consell Escolar.

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Una vegada llegida pel secretari l’acta corresponent a la Permanent

ordinària de dia 28 de juliol, el Sr. Estarellas Valls, fa l’observació que previ
a la celebració d’aquesta Permanent, va contactar amb el President per jus-
tificar la seva absència.

Confirmat aquest extrem pel President, el Secretari no posa inconve-
nient en què així figuri a l’acta definitiva; i seguidament s’aprova l’acta per
unanimitat.

2. Proposta d’informe 08/2006 per via d’urgència, corresponent al docu-
ment legislatiu sobre Pla de Convivència.

El President Sr. Romero Valenzuela, informa com es va rebre la petició
d’aquest Informe el dia 28 de juliol, s’ha remés a tots els Consellers dia 1 de
setembre; s’han rebut 4 aportacions en termini reglamentari i a continuació
proposa que donada la urgència sigui la pròpia Permanent la que prepari
l’Informe a elevar al Ple, i que actuï com a Ponent el Sr. Llabrés Palmer, qui
coneix bé el tema com a responsable de l’Observatori per a la Convivència.

Intervenen a continuació per aquest ordre els Consellers/eres Esteva
Jofre, Fernández Otero i Caldentey Ramos en semblants observacions sobre
la proposta de Ponent.
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– Salvant el respecte personal que els mereix el Sr. Llabrés Palmer i el
fet que habitualment s’accepta la proposta del President, consideren
no és el membre del CEIB més adequat per actuar com a Ponent, ja
que li pot resultar complicat defensar els arguments expressats mitjan-
çant les aportacions rebudes per a l’elaboració de l’Informe, que
poden ser contraposades a les que ell mateix defensi com a
Comissionat de l’Observatori, que és el Departament de la
Conselleria d’on surt l’Informe.

– El Sr. Llabrés Palmer diu que no dubtin de la seva voluntat de cercar
consens, cosa que considera relativament fàcil, ja que l’esborrany de
Decret (o ordre) ja arriba al Consell Escolar, després d’haver-se apro-
vat per unanimitat pel comitè d’Experts i pel Ple de l’Observatori.

– Insisteix el Sr. Caldentey Ramos que no es tracta d’una objecció per-
sonal, sinó de càrrec, de la qual tampoc en farà una qüestió insalva-
ble, al temps que recorda que el Sindicat que representa una majoria
del professorat d’aquestes Illes Balears no forma part de l’Observatori
i que és evident com el Pla de Convivència te mancança en aquests
moments de negociar-se els aspectes laborals que suposa.

– El Sr. Llabrés, en resposta a la intervenció anterior diu que hi ha una
proposta en la Conselleria de modificar la composició del Ple de
l’Observatori per incloure-hi sindicats i pares.

– El Sr. Romero recondueix el tema possibilitant si se’ls ocorr un altra
proposta de Ponent, però que de totes maneres mantén la idoneïtat
del Sr. Llabrés Palmer, perquè així no hi haurà dubtes que l’opinió del
Consell Escolar, arribarà directament a la Conselleria, com demanava
la Sra. Cardell Calafat, al principi de la reunió.

– El Sr. Fernádez Otero proposa la Sra. Esteva Jofre com a Ponent i
aquesta proposa al Sr. Martorell Trobat.

– El Sr. Martorell Trobat resitua la funció del Ponent, en el sentit que
no ha d’inventar res, sinó canalitzar les aportacions rebudes i opinions
de la Comissió, sobre el document posat a debatre. També sintonitza
en aquesta opinió de què no és tan rellevant la figura del Ponent, el
Sr. Ruíz Rivero.

– Feta nova petició per part del President de si existeix altre voluntari,
cosa que no sorgeix, queda adjudicada la Ponència al Sr. Llabrés
Palmer, qui accepta amb la millor voluntat d’arribar a consens.
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– Posats a fitxar calendari de reunions, el Secretari recolza al President qui
assenyala l’11 d’octubre com a data màxima del Ple, ja que la petició del
Conseller va entrar el 28 de juliol i es va cursar a tots el Consellers/eres
dia 1 de setembre, pel fet de què agost és inhàbil, puntualitzant així
mateix que es va donar per bona la recepció per correu electrònic, com
se fa amb les aportacions i esmenes que envien els Consellers; ja que si
s’hagués esperat la recepció del document escrit, no ha arribat al CEIB
fins dia 14 de setembre, indicador clar que un escrit de 28 de juliol, ha
tardat quasi un mes i mig en viatjar des de la Conselleria al CEIB i això
que les oficines d’un i altre departament estaven obertes.

– Breument s’arriba a l’acord que la Permanent per tractar aquest tema
se convocarà per 22 de setembre i el Ple seria el 6 d’octubre (ambdós
en divendres).

3. Proposta de Comissió i Ponent pel document “Els Ensenyaments
Artístics” del XVII Encontre de Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat.

– El President Sr. Romero Valenzuela fa un recordatori del que suposa la
feina del XVII Encontre, tant per a la confecció del document represen-
tatiu del CEIB com per a la coordinació de la participació dels Consells
Escolars de l’Estat Espanyol, així que ja ha tingut dues reunions amb els
tècnics especialistes en Ensenyaments Artístics, que va anunciar en l’an-
terior Permanent i que s’han de treballar amb la Comissió o Subcomissió
que designi la Permanent. Es mostra partidari d’una Subcomissió reduï-
da de components ja que es tracta de feina i no decisions i que el nexe
d’unió o coordinació de la mateixa sigui el Sr. Martorell Trobat.

– S’accepta la proposta de Subcomissió i de Ponent-Coordinador per
unanimitat.

– El Secretari recorda que en qüestió de dates, aquests dies estan arri-
bant propostes de guió de treball i anàlisis de la situació dels
Ensenyaments Artístics dels Consells Escolars Autonòmics, cara a fer-
ne un resum per a la reunió de Presidents a celebrar a Palma el 29 de
setembre, per tant és molt necessari disposar d’un guió aprovat en
Permanent abans d’aquesta data.

– Es produeixen diferents intervencions sobre la representativitat en
aquesta Subcomissió, territorialitat d’illes, distints sectors, etc. Al
final s’acordant que:
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a) El President proposarà la composició de la Subcomissió a la pro-
pera Permanent

b) La propera Permanent aprovarà el guió que ha de presentar el
CEIB, a la reunió del 29 de setembre.

4. Calendari de Reunions del ple i Permanent pel setembre-desembre de 2006.
Feta l’observació per part del President, que el curs passat es va poder

complir molt poc el calendari previst per tot l’any, a diferència del 2004-
2005, per tal com arribaren les peticions d’informes per part de la Conselle-
ria, únicament es plantegen unes poques dates:

– Ple per a l’informe 08/2006 el 6 d’octubre, a celebrar a Palma.
– Ple per rebre l’informe de Pressupost el 13 de desembre; les quals s’ac-

cepten unànimement.
– La Sra. Esteva Jofre observa que cal recordar al Conseller d’Educació

i Cultura, que d’acord amb el nou Reglament que la informació a
rebre per part del Conseller en el Ple de desembre és sobre l’execució
del pressupost de l’exercici de l’any anterior i sobre l’avantprojecte del
pressupost de la Conselleria previst per l’any següent.

5. Informacions President/Secretari
– El President Sr. Romero Valenzuela informa en primer lloc de la reu-

nió de Presidents de Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat, que
tendrà lloc el 29 de setembre, capvespre, a Palma; coincidint amb el
Congrés Convivència i Escola que també es celebra a Palma, al qual
assistiran alguns Presidents de Consells Escolars.
La reunió serà el capvespre a la Conselleria d’Educació i Cultura,
aprofitant un buit en la programació d’actes del Congrés, que orga-
nitza l’Observatori per a la Convivència Escolar.

– A continuació informa que la Secretaria del CEIB s’ha reforçat en
recursos humans havent-se incorporat a la mateixa, en substitució de
Lluís Vidaña, amb dos docents qualificats:
a) Dani Ruiz, matemàtic i especialista en Informàtica, que fa preveu-

re puguem ben prest mantenir viva la pàgina WEB del CEIB.
b) Marga López, professora de música, que podrà ser un gran ajut per

a la preparació del XVII Encontre, sobre Ensenyaments Artístics,
per la seva especialitat i eficiència reconeguda.
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– El Secretari Sr. Salom sotmet a la consideració de la Permanent, l’in-
forme sobre la baixa que es produeix en el titular de la Permanent Sr.
Mora Serra, aplicant l’article 23.6 que sigui substituït pel suplent Sr.
Seguí Gornés, el qual es queda sense suplent, fins a la renovació del
Ple en el març de 2007.
(Informe annex a aquesta Acta)

– A continuació assenyala que com a complement de la informació del
Pressupost que es va donar en la Permanent de 28 de Juliol, i donat
que torna a haver-hi queixes en la percepció de despeses de proveï-
dors, desplaçaments i assistències, qüestió que només coneix cadascú
directament sobre si ha rebut o no les quantitats endarrerides, el que
facilita als reunits és la relació global de factures que s’han tramitades
per Secretaria del CEIB a la Unitat de Gestió Econòmica de la
Conselleria que és la següent: 

Palma 8 de Març 2006 9.075,56
Palma, 10 de març 2006 497,44
Palma, 16 de març 2006 15.193,12
Palma, 2 de maig 2006 4.550,20
Palma, 7 de juny 2006 34.502,51
Palma, 6 de juliol 2006 15.563,50

Es preparen per presentar aquests dies les “nominilles” del darrer Ple
i Permanent del curs escolar passat i factures rebudes fins el dia d’a-
vui.

– El President Sr. Romero comunica que fa pocs dies s’ha adreçat al
Secretari General interessant l’activació d’aquests pagaments i recor-
dant la necessitat d’autonomia econòmica a partir del 1r de gener de
2007.

6. Torn obert de paraules. 
– La Sra. Esteva Jofre reitera la petició que ja va fer en el seu moment

de que qualcú de la Conselleria pogués venir a informar a la
Permanent del CEIB, sobre el sistema educatiu a Finlàndia.

– El Sr. Fernández Otero després de considerar el que dirà, perquè cons-
ti en acta, és conscient seria més propi d’exposar-ho al Consell Escolar
d’Eivissa – Formentera creat fa més d’un any, però que encara no s’ha
constituït, assenyala:
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• Que si bé l’adjudicació de places a provisionals i interins a princi-
pis de curs, ha millorat molt ja amb l’anterior Administració edu-
cativa i l’actual; segueix havent-hi manca de professors a principis
de curs a l’illa d’Eivissa.

• Que s’estan escolaritzant alumnes a aules sobrepassant les ràtios de
més de 25 alumnes.

• Quina ha estat, la gestió de la Conselleria d’Educació per vetllar no
es produïssin problemes col·laterals a determinats centres, afectats
per proximitat a obres de l’autopista.

• Finalment, i en relació al punt anterior, expressa la seva estranye-
sa, per les decisions d’escolarització adoptades per responsables del
Consell Insular i no de la Conselleria d’Educació.

– La Sra. Esteva Jofre corrobora les deficiències de principis de curs
escolar, dient que “arribam a trobar normal un caramull de deficièn-
cies” que es produeixen en escolarització. Per últim reitera la necessi-
tat que el Consell Escolar elabori un informe del Sistema Educatiu i
demana una subcomissió o comissió específica per dur-lo endavant.

I quan són les 11,55 hores del dia de la data es dóna per acabada la
reunió i s’aixeca la sessió.

Palma 15 de setembre del 2006

Vist i plau

El Secretari El President
Nicolau J. M. Salom Sancho Joan Francesc Romero Valenzuela
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Permanent extraordinària de dia 22 de setembre de 2006
Lloc:  . . . . . . . . . . . . . . Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada:  . . . . . . . . . . . . Entre les 10’11 i les 11’23 hores
Assistents: . . . . . . . . . . . 9 membres 69%
Excusen assistència:  . . . 3 membres

ASSISTENTS
Joan F. Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Arnau Seguí Gornés, vocal titular
Joana Maria Alorda Fiol, vocal titular
Jordi Llabrés Palmer, vocal titular

Acords presos:
– S’aprova la proposta del guió de treball que presenta el CEIB sobre Ensenyaments

Artístics, a la reunió de Presidents de Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat.
– S’aprova l’informe 08/2006 al document legislatiu sobre Pla de Convivència per ele-

var-lo al Ple.
– S’aprova la composició de la subcomissió  tècnica pel treball sobre “Ensenyaments

Artístics”, del XVII Encontre de Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat.

Precs i preguntes plantejats:
– El President informa de la assistència a la presa de possessió de la nova Presidenta del

Consell Escolar de l’Estat Carmen Maestro Martín.

Excusen l’assistència:
Jacqueline Cardell Calafat, vocal titular
Amador Alzina Sans, vocal titular
Guillem Estarellas Valls, vocal titular

Actua com a secretari:

Nicolau J. M. Salom Sancho.

Percentatge d’assistències
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Transcripció de l’Acta

ACTA DE LA PERMANENT EXTRAORDINÀRIA DE 22 
DE SETEMBRE DE 2006

A les 10’11 hores del dia 22 de setembre de 2006, es produeix “quò-
rum” suficient com per iniciar en segona convocatòria la reunió de la Co-
missió Permanent del CEIB, amb caràcter extraordinari, a la seu del Consell
Escolar de les Illes Balears.

1. Aprovació, si cal, de l’acta de la sessió anterior.
Llegida pel secretari l’acta corresponent a la Permanent ordinària de

15 de setembre, s’aprova per unanimitat.
• En el moment d’haver-se d’iniciar el tractament del punt 2 de l’ordre

del dia , pel qual resulta imprescindible la presència de Ponent de l’in-
forme 08/2006, Sr. Llabrés Palmer, que acaba de justificar per raons
sobrevingudes, un retràs en arribar a la reunió; el President Sr.
Romero Valenzuela proposa alterar l’ordre del dia, passant al punt 3.
S’accepta la proposta.

3. Proposta d’aprovació del guió de treball que presenta el CEIB sobre
Ensenyaments Artístics, a la reunió de Presidents de Consells Escolars
Autonòmics i de l’Estat.

– El President Sr. Romero Valenzuela, presenta i explica la proposta que
ha preparat el grup de tècnics consultats per elevar-se a la reunió dels
Presidents de Consells Escolars, convocada pel 29 de setembre.

– El Secretari informa que fins el moment s’han rebut aportacions al
guió inicial per part de Castilla y León, Catalunya, Comunitat valen-
ciana, La Rioja, Navarra i Illes Balears. També informa que arrel dels
documents rebuts, la proposta de Balears és la més completa tècnica-
ment, no obstant existeixen enfocaments diversos, en les rebudes fins
el moment.

– S’aprova la proposta presentada; amb alguna observació de la Sra.
Esteva Jofre, que el Sr. Martorell Trobat, considera implícit dins
aquest mateix guió.



2. Proposta d’informe 08/2006 per via d’urgència, corresponent al docu-
ment legislatiu sobre Pla de Convivència per elevar-lo al Ple.

– El President Sr. Romero Valenzuela atorga la paraula al ponent Sr.
Llabrés, que ja s’ha pogut incorporar a la reunió i s’inicia el debat de
l’esborrany d’informe, en el qual intervenen el consellers/eres Sra.
Esteva Jofre, Fernández Otero, Seguí Gornés i Martorell.

– El Secretari fa constar que com és habitual en tota sessió de feina
sobre documents, on és fan rèpliques, aportacions i contrarèpliques
que estima o desestima el Ponent de torn, no recull ni el fons ni la
forma dels debats. Aquest és un d’aquests casos on s’han multiplicat
les intervencions sobre el document (Decret o Ordre) rebut al CEIB i
l’esborrany d’Informe presentat pel Ponent.

– Al final s’acorda que el Sr. Llabrés Palmer redactarà l’informe que s’ha
presentat al Ple i per tant la Permanent aprova aquest tràmit per una-
nimitat, fent l’advertiment el Srs. Caldentey Ramos i Esteva Jofre, que
això no condiciona postura davant el document que es debati al Ple.

– El Secretari fa notar que per poder-se convocar el Ple per dia 6, tal
com està previst, es necessita tenir l’esborrany de l’informe que redac-
tarà el Sr. Llabrés Palmer, el dilluns 25 de setembre.

4. Proposta de composició de la subcomissió tècnica pel treball sobre
“Ensenyaments Artístics”, del XVII Encontre de Consells Escolars
Autonòmics i de l’Estat

– El President Sr. Romero Valenzuela proposa que atenent les conside-
racions que es feren en l’anterior Permanent sobre territorialitat i ido-
neïtat dels components d’aquesta Subcomissió, la formarien:
• Per Menorca, el President del Consell Escolar Insular Sr. Alzina

Sans. 
• Per Eivissa i Formentera el President del Consell Escolar Insular

Sr. Jaume Manuel Ribas i com a representant del professorat Sr.
Fernández Otero.

• Per Mallorca, el Coordinador del grup de treball i Vicepresident
Sr. Martorell Trobat. A més en base a l’article 25.4 del Reglament
del CEIB, vigent, contactaria amb la possibilitat de 2 suplents del
Ple, Sr. Barceló Suárez i Sra. Duran Vadell, que són especialistes
respectivament amb Teatre i Música.
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S’accepta la gestió

5. Informacions President./Secretari
– El President Sr. Romero Valenzuela informa que ahir 21 de setembre,

va assistir, com a convidat, conjuntament amb la majoria de
Presidents de Consells Escolars Autonòmics a la presa de possessió de
la nova Presidenta del Consell Escolar de l’Estat Carmen Maestro
Martín, que va tenir lloc a Madrid, acte presidit per la Ministra
d’Educació i Ciència.

– El Secretari tramet les informacions que ha preparat com a full infor-
matiu núm. 98, per a tots els membres del CEIB, destacant en la
informació el Premi “Marta Mata”, que podria avalar el CEIB en
quan a candidatura, si és el cas.

6. Torn obert de paraules. 
No es produeix cap intervenció.

I quan són les 11,23 hores del dia de la data es dóna per acabada la
reunió i s’aixeca la sessió.

Palma 22 de setembre del 2006

Vist i plau

El Secretari El President
Nicolau J. M. Salom Sancho Joan Francesc Romero Valenzuela



Reunions dels òrgans col·legiats

141

Permanent ordinària de dia 29 de novembre de 2006
Lloc:  . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada:  . . . . . . . . . . . .Entre les 10’38 i les 12’29 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .11 membres 85%
Excusen assistència:  . . . 1 membres

ASSISTENTS
Joan F. Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Arnau Seguí Gornés, vocal titular
Jacqueline Cardell Calafat, vocal titular
Jordi Llabrés Palmer, vocal titular
Amador Alzina Sans, vocal titular
Rogelio Araújo Gil, vocal titular
Miquel Vives Madrigal, vocal suplent

Acords presos:
– S’aprova Document 0 sobre “Els Ensenyaments artístics” que s’ha d’enviar al Consells

Escolars Autonòmics per fer-hi les esmenes pertinents.
– S’aprova l’assignació econòmica de Ponències dels Informes 02/2006 i 08/2006.

Precs i preguntes plantejats:
– El Secretari presenta  un informe de procediment de Renovació dels membres del

CEIB que acaben el 23 de març de 2007.
– El President informa de la situació de la incorporació dels Consells Escolars

Autonòmics al Consell Escolar de l’Estat.
– El secretari procedeix a la lectura de la Sentència número 909, de la Sala de Conten-

ciós Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que desestima
el recurs i declara “ser conforme a Dret la resolució que va adoptar el CEIB” en la
constitució de la Permanent (grup d) feta en el Ple del CEIB dia 8 d’abril de 2005,
que havia estat recorreguda pels consellers Sra. Monfort Miserach i Sr. González
Sabater.

Excusen l’assistència:
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular

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

Percentatge d’assistències



Transcripció de l’Acta

ACTA DE LA PERMANENT ORDINÀRIA DE 29 DE NOVEMBRE
DE 2006

A les 10,38 hores del dia 29 de novembre de 2006, es reuneix en sego-
na convocatòria la Comissió Permanent del CEIB, a la seu del Consell
Escolar de les Illes Balears.

1. Aprovació, si cal de l’acta de la sessió anterior.
Llegida pel secretari l’acta corresponent a la Permanent extraordinària

de 22 de setembre de 2006, s’aprova per unanimitat.

2. Aprovació, si cal del Document 0 sobre “Els Ensenyaments artístics”.

El President Sr. Romero Valenzuela presenta l’esborrany del docu-
ment 0) que han treballat el Comitè Tècnic i la comissió específica elaborat
per la secretaria del CEIB, baix la supervisió del ponent Sr. Martorell
Trobat, destinat a ser remès avui mateix als Consells Escolars Autonòmics i
a tots els membres del CEIB, perquè hi facin les aportacions que estimin
oportunes.

El Sr. Martorell Trobat, respecte l’original del que disposen els com-
ponents de la Permanent afegeix uns folis sobre el capítol IV, que considera
han de entroncar amb el capítol I.

El secretari aporta una redacció que modifica formalment el capítol II.
S’estableix un debat sobre l’oportunitat o no de l’Annex que proposa

el Sr. Martorell Trobat, en el qual intervenen la Sra. Esteva Jofre i els Srs.
Llabrés Palmer i Fernández Otero, arribant-se al final a una solució de com-
promís que figuri com a Annex separat, explicant clarament l’objectiu de ser
“propostes de debat”. 

La Sra. Esteva Jofre considera que es podria fer qualque consulta a
l’ONCE, perquè podrien aportar algunes idees, ja que té notícia treballen amb
minusvàlids certa expressivitat o especialització artística que les resulta possible.

Una vegada afegit també l’apartat corresponent a Ensenyaments
Artístics i la LOU, s’acorda enviar-lo avui mateix, si és possible, a tots els
membres del Ple del CEIB perquè puguin fer aportacions fins al 20 de des-
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embre i a tots els Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat que disposen fins
a finals de gener de 2007 per fer aportacions.

3. Assignació de Ponències dels Informes 02/2006 i 08/2006.
El secretari presenta les fitxes d’intervencions dels Ponents dels Informes

02/2006 i 08/2006, a efectes de fixar la quantia dels mateixos. Per assentiment,
la Permanent acorda 150 € per l’informe 02/2006 i 180 € pel 08/2006.

4. Informació sobre renovació del Ple del Consell Escolar de les Illes
Balears.

El secretari presenta a consideració de la Permanent l’Informe redac-
tat el 20 d’octubre de 2006, sobre els membres del Ple que acaben el 23 de
març, per si s’ha produït qualque error. 

La relació és a efectes de què la primera quinzena de desembre es pugui
fer la sol.licitud al Conseller d’Educació i Cultura, a efectes de representativi-
tat en els grups a), b), d),e), f) i g). (L’informe s’adjunta com a annex 1)

La Sra. Esteva Jofre avança que en el moment d’elegir-se la nova
Permanent, després de la renovació del Ple en el març de 2007, com s’hau-
rà de resoldre el seu grup per complir el Reglament, si no hi ha representa-
ció d’alumnes, com resulta previsible. 

El President Sr. Romero considera que el tema s’estudiarà abans del Ple.

5. Altes i Baixes del Ple i Permanent.
El secretari dóna compte que des de la darrera reunió de la Permanent

s’han produït algunes Altes i Baixes del Ple com s’ha informat des dels dife-
rents Fulls Informatius.

No obstant existeix el cas que ja s’ha donat altres vegades que per ces-
sament del Sr. Martínez Martínez com a titular del Ple i sent suplent de la
permanent des d’abril de 2005, ara no se cobreix el seu lloc com a suplent
de la permanent fins que hi hagi renovació d’aquesta en abril de 2007; tot
d’acord amb l’actual Reglament.

6. Situació de la incorporació dels Consells Escolars Autonòmics al
Consell Escolar de l’Estat.

El President Sr. Romero Valenzuela informa de com es troba entre-
bancada la incorporació dels Presidents dels Consells Escolars Autonòmics
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en el Consell Escolar de l’Estat, ja que en el moment que devia dur-se enda-
vant de forma concreta una vegada admesa en la LOE és quan es va produir
la mort de la Presidenta del C. E. de l’Estat, Marta Mata i, la nova Presidenta
Carmen Maestro es va trobar en l’oposició frontal de tots els sectors de l’ac-
tual Permanent segons l’informe a l’esborrany de Decret presentat pel MEC,
respecte la incorporació dels representants de consells autonòmics.

En una recent reunió de Presidents, a la que hi va assistir el vicepresi-
dent Sr. Martorell Trobat per coincidència de data amb la constitució del
Consell Escolar Insular d’Eivissa-Formentera, on es trobava el President Sr.
Romero; va quedar de manifest que els Presidents dels Consells Escolars
Autonòmics no estan disposats a un paper buit, de comparsa, dins el Consell
Escolar de l’Estat, com tampoc volen perdre la seva autonomia que els
correspon per Llei.

El Sr. Martorell Trobat explicita la situació de contrarietat que es va
viure en la reunió tinguda amb Carmen Maestro i on va defensar la mateixa
proposta que el CEIB ja havia presentat a Tenerife l’any 2005, la de consti-
tuir una segona càmara territorial, amb presidència rotatòria dels Presidents
de Consells Escolars Autonòmics.

President i Vicepresident opinen que el Decret del MEC ja està molt
avançat. No obstant amb posterioritat a la reunió esmentada han fet arribar
al Consell Escolar de l’Estat escrits de Navarra, Galicia i Illes Balears (segons
puntualitza el secretari) optant per la solució de no mesclar representació
sectorial amb territorial com preveu l’esborrany de Decret.

Els consellers Sra. Esteva Jofre i Fernández Otero, opinen que tampoc
veuen clara la incorporació dels Presidents dins un col.lectiu sectorial i que
per ventura la millor solució és seguir com ara, mitjançant iniciatives de
diferents Consells als que se convida a representants d’altres Consells sense
supeditacions jeràrquiques.

Els Srs. Romero i Martorell estan d’acord amb que el projecte que
coneixen és una passa enrera i no endavant.

7. Suggeriments a la Permanent del Consell Escolar de l’Estat sobre Con-
vivència Escolar.

El secretari dóna compte que el 22 de novembre es va rebre un breu
escrit de la Presidenta del Consell Escolar de l’Estat en la que no especifica
quan ni com es poden fer suggeriments a un Esquema acordat per la
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Permanent en reunió de 21 de novembre de 2006, referit a Conviència
Escolar. 

El text íntegre diu textualment:
“1º Naturaleza del problema. Su irrupción mediática.
2º Descripción de la problemática. Análisis de las causas que pro-

vocan los casos de la violencia en el sistema educativo.
3º Medidas de actuación consensuadas en el seno del consejo

Escolar del Estado.
4º Elaboración de una propuesta de debate hacia un Pacto Social

que implique a todos los sectores del sistema educativo.”

Com que no hi ha més especificacions al respecte i aquest Consell
Escolar está ocupadíssim en la preparació del XVII Encontre i Decrets que
arriben i altres s’anuncien per part de la conselleria d’Educació i Cultura, el
tema queda sobre la taula. 

El Sr. Llabrés Palmer demana que ja que el tema és sobre
“Convivència” se li enviï a l’Observatori del que és Comissionat.

El secretari respon que així es farà, si bé l’únic que se té entre mans és
l’escrit de 7 línies. 

8. Informacions President/Secretari.
El Sr. Romero informa que el Ple previst per dia 13 de desembre se

convocarà per dia 14 per problemes d’Agenda del Conseller d’Educació i
Cultura que ha de venir per informar del Pressupost per 2007.

La Sra. Esteva Jofre lamenta el canvi de data i demana es tingui en
compte que l’espai on es celebri (aula) faciliti la participació en quan a dis-
posició del mobiliari que tingui.

El Sr. Fernández Otero també expressa la seva disconformitat amb el
canvi de data per les previsions ja fetes respecte a l’anunciat dia 13 com que
tampoc coincideix amb divendres el dia 14, com s’havia demanat a principis
de curs passat. Recorda així mateix que la presència del Conseller és una
obligació reglamentària. 

El Sr. Romero Valenzuela justifica el canvi que ha tingut que fer el
Conseller en moure l’agenda prevista des de fa mesos per motivacions del
President de la Comunitat Autònoma.

El mateix President informa que ahir va ser enviat un Projecte de
Decret sobre règim d’admissió d’alumnes i que necessitam convocar una
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Permanent per decidir Comissió i Ponent, així que tractarà coincideixi el
mateix dia del Ple per no generar més trasllats en pocs dies als consellers i
conselleres residents a Menorca i Eivissa.

El secretari procedeix a la lectura de la Sentència número 909, rebu-
da fa 48 hores de la Sala de Contenció Administrativa del Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears que desestima el recurs i declara “ser confor-
me a Dret la resolució que va adoptar el Consell Escolar de les Illes Balears”
en la constitució de la Permanent (grup d) feta en el Ple del CEIB dia 8 d’a-
bril de 2005, que havia estat recorreguda pels consellers Sra. Monfort
Miserach i Sr. González Sabater.

Es recullen opinions sobre que s’haurien de sol.licitar les Costes que
la sentència eximeix perquè la “rabieta” de qui arriba tard no pot generar
tanta feina ni al CEIB ni als Tribunals.

El Sr. Martorell Trobat demana consti en acta la satisfacció per la sen-
tència del Tribunal de Justícia que dóna raó a que el procés fet per aquest
Consell Escolar va ser correcte de principi a fi.

A la proposta del secretari d’incloure la sentència en la Memòria del
CEIB de 2006, hi ha pronunciament favorable dels presents per quan a més
pot ser útil a altres Consells Insulars o Locals al disposar de Jurisprudència
en l’elecció dels components de la Permanent. (La sentència s’adjunta com
a Annex 2 de l’acta).

9. Torn obert de paraules.
No n’hi ha.

Quan són les 12,29 hores del dia de la data.

Palma 29 de novembre del 2006

Vist i plau

El Secretari El President
Nicolau J. M. Salom Sancho Joan Francesc Romero Valenzuela
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Annexos:

Informe de secretaria sobre els Consellers que acaben el seu mana-
ment el 23 de març de 2007.

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. 

ANNEX 1
INFORME DE SECRETARIA A COMISSIÓ PERMANENT SOBRE

RENOVACIÓ DEL PLE DEL CONSELL

A efectes d’iniciar la tramitació de renovació del Ple del Consell (arti-
cle 11 del Reglament) i cara a fer la consulta sobre representativitat que s’ha
de fer al Conseller d’Educació i Cultura; aquesta secretaria posa a la consi-
deració de la Comissió Permanent, la situació estudiada, per si veuen qual-
que error d’interpretació, cara a aquesta consulta.

Grup a) 
Acaben el 23-03-0711 Segueixen fins el 23-03-09
Caldentey Ramos STEI Martí Mir STEI (P)
Cintes Gener STEI Rigo Pons STEI (C)
Fernández Otero STEI González Morcillo USO (C)
Santaner Pons STEI Mir Martorell ANPE (P)
Font Carbonell UGT Gibert Cabot CC.OO. (P)

Tenint en compte l’article 8a) 7 han de ser de pública i 3 de concertada.
En conseqüència la consulta sobre representativitat a contestar per la

Conselleria en el mes de desembre seria sobre:
a) a quins sindicats corresponen les 5 places a ocupar, 1 de les quals

ha de ser per concertada, ja que dels qui permaneixen fins al 2009 hi ha 3
de sector públic i 2 de concertat.

Grup b)
Acaben el 23-03-07 Segueixen fins el 23-03-09
Martín Martínez COAPA Esteva Jofré COAPA
Pomar Bofill COAPA Prohens Salom COAPA
Seguí Gornés FAIB Ocaña Martín COAPA
Picó Estela FAIB

En conseqüència ens ha d’informar la conselleria sobre representativi-
tat, tenint en compte (Article 8b) que el resultat final ha de ser de 4 del sec-
tor públic i 3 del concertat.
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Grup c)
Trobant-se buides les places 18,19 i 20, s’ha de demanar la representati-

vitat de Confederacions o Federacions d’Associacions d’alumnes, que tenint en
compte l’article 8c, han de ser: 2 del sector públic i 1 del concertat.

Grup d)
Les places 21 i 22 estan buides des de l’origen del CEIB i cal dema-

nar representativitat.

Grup e)
Acaben el 23-03-07 Segueixen fins el 23-03-09
Moyà Pons FERE Balle Palou FERE
Cal demanar representativitat

Grup f )
Acaben el 23-03-07 Segueixen fins el 23-03-09
Sánchez Moreno CCOO Alorda Fiol UGT
Cal demanar representativitat.

Grup g)
Acaben el 23-03-07 Segueixen fins el 23-03-09
Mateu Gelabert CECE Montfort Miserachs EG
Cal demanar representativitat.

Grup h, j, k, UIB, m, n)
No cal demanar representativitat, per estar ben precisades les entitats pro-

posants a les que en una segona fase (desembre-gener) les demanarem propostes
per nomenar o renovar els consellers o conselleres que acaben el 23-03-2007.

Grup o)
Com sigui que acaba el 23-03-2007 la única representant de COOP,

cal demanar representativitat.

Atentament,

Palma 20 d’octubre de 2006

Signat: Nicolau Josep Mª Salom 
Secretari CEIB
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Permanent ordinària de dia 15 de desembre de 2006
Lloc:  . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada:  . . . . . . . . . . . .Entre les 10’01 i les 10’50 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .12 membres 92%
Excusen assistència:  . . . 0 membres

ASSISTENTS
Joan F. 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
Miguel A. Mansilla Rodríguez, vocal suplent
Amador Alzina Sans, vocal titular
Rogelio Araújo Gil, vocal titular
Miquel Vives Madrigal, vocal suplent

Acords presos:
– S’aprova que la Comissió de Planificació, construccions i equipament s’encarrega de

l’Informe al Decret sobre Admissió d’Alumnes i el Ponent serà el conseller Sr. Vives
Madrigal.

– S’aprova que la Comissió d’Ordenació i innovació del sistema educatiu s’encarrega de
l’Informe sobre Concerts singulars de l’Educació secundària postobligatòria i el
Ponent serà el conseller Sr. Oliver Jaume.

– La Comissió d’Ordenació durà a terme el treball d’estudi de la reforma del Reglament.

Precs i preguntes plantejats:
– La Sra. Cardell Calafat i el Sr. Fernández Otero volen deixar constància de la seva quei-

xa per canvi de data del Ple en que el Conseller va venir a informar el Pressupost de
la Conselleria.

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

Percentatge d’assistències



Transcripció de l’Acta

ACTA DE LA PERMANENT ORDINÀRIA DE 15 DE DESEMBRE 
DE 2006

A les 10,01 hores del dia 15 de desembre de 2006, es reuneix en sego-
na convocatòria la Comissió Permanent del CEIB, a la seu del Consell
Escolar de les Illes Balears.

1. Aprovació, si cal de l’acta de la sessió anterior.
Llegida pel secretari l’acta corresponent a la Permanent ordinària de

29 de novembre de 2006, s’aprova per unanimitat.

2. Assignació de Comissió i Ponència per redactar l’Informe 01/2007
sobre el Decret d’admissió d’alumnes.

3. Assignació de Comissió i Ponència per redactar l’Informe 02/2007
sobre Concerts singulars de l’Educació secundària postobligatòria .

A proposta del President Sr. Romero Valenzuela aquests dos punts es
tracten simultàniament, ja que d’entrada podria o no, assumir-les una sola
Comissió.

Després de vàries intervencions i diferents propostes s’arriba als
següents acords:

– La Comissió de Planificació, construccions i equipament s’encarre-
ga de l’Informe al Decret sobre Admissió d’Alumnes i el Ponent serà
el conseller Sr. Vives Madrigal. 

– La Comissió d’Ordenació i innovació del sistema educatiu s’enca-
rrega de l’Informe sobre Concerts singulars de l’Educació secundària
postobligatòria i el Ponent serà el conseller Sr. Oliver Jaume. 

Ambdues comissions es convocaran per treballar en els Informes res-
pectius el dia 21 de desembre de 2006.

El secretari informa que respecte al Decret d’admissió d’alumnes als
centres sostinguts amb fons públics s’han rebut 5 aportacions de: Sr.
Fernández Otero, STEI-i, FETE-UGT, FERE-CECA i COAPA-Balears.
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Referent al Decret de Concerts singulars, el període per rebre aporta-
cions és fins a dia 19 de desembre i pel moment no n’ha arribada cap.

El President Sr. Romero recorda als assistents haver gestionat amb la
Conselleria que no se tramitassin aquests Decrets per via d’urgència, donat
que en el període de treball hi entraven les vacances de Nadal; no obstant
convindria accelerar la tramitació en Comissió, per intentar poder dur els
dos informes a la consideració del Ple a principis del mes de febrer de 2007.

4. Torn obert de paraules.
– La Sra. Cardell Calafat vol deixar constància que considera una falta

de respecte a aquest CEIB, per part del Conseller d’Educació i
Cultura el fet que s’ha tingut que anar canviant la data del Ple de 13
al 14 i després al 15 de desembre, per tenir que venir a informar del
Pressupost de la Conselleria, quan es una obligació prou coneguda i
prevista per Llei i per Reglament.

– El Sr. Fernández Otero se suma a l’anterior consideració si bé agraeix
que al final s’hagi fet en divendres com a millor dia de la setmana pels
consellers i conselleres que tenen que desplaçar-se de les altres Illes.

– La Sra. Esteva Jofre recorda que amb el nou Reglament, caldria recor-
dar al Conseller que també ha d’informar al Ple del CEIB, sobre el
pressupost executat.
Així mateix demana si es podria fer qualque gestió amb el responsa-
ble de l’Observatori per a la Convivència Sr. Llabrés , que també és
membre d’aquest CEIB, perquè no hi hagi coincidència de convoca-
tòria entre Observatori i CEIB, com torna a succeir avui mateix.

– El Sr. Araújo Gil diu que per la seva experiència a l’Ajuntament de
Palma, resulta molt difícil coordinar agendes i per molt bona volun-
tat que s’hi posi, en ocasions no és possible evitar coincidències.
També assenyala als components de la Permanent que amb la nova Llei
de Capitalitat aprovada fa molts pocs dies, es plantegen nous reptes edu-
catius de responsabilitat en matèria educativa a l’Ajuntament de Palma,
que convindria en tingués coneixement aquest Consell Escolar. Així sug-
gereix que en una reunió de Permanent es tractàs aquest tema.
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– El Sr. Romero Valenzuela aclareix que el canvi de dates de convocatòria
de Ple, motivat per l’agenda del Conseller d’Educació i Cultura, no és
cap menyspreu a aquesta institució sinó que com a Conseller forma part
d’un Govern que té un President qui assenyala les prioritats i això l’o-
bliga a tenir que atendre compromisos del càrrec que ocupa, imprevists
fa mesos, quan es va assenyalar en principi la data del 13 de desembre.

– El Sr. Caldentey Ramos fa constar el seu agraïment al President i
Secretari pel condol rebut fa unes setmanes, amb motiu de la mort del
seu germà.

Quan són les 10,50 hores del dia de la data,

Palma 15 de desembre del 2006

Vist i plau

El Secretari El President
Nicolau J. M. Salom Sancho Joan Francesc Romero Valenzuela
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4.3. Comissions Específiques

L’acta completa de les reunions d’aquestes comisions es troba en el Llibre
d’Actes del Consell Escolar de l’any 2006.

Comissió d’Ordenació  i Innovació de dia 17 de març de 2006
Lloc:  . . . . . . . . . . . . . . Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada:  . . . . . . . . . . . . Entre les 11’00 i les 11’58 hores
Assistents: . . . . . . . . . . . 13 membres 72 %
Excusen assistència:  . . . 0 membres

ASSISTENTS
Joan F. 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
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Magdalena Mateu Gelabert, vocal titular
Amador Alzina Sans, vocal titular
José Antonio Pérez Castelló, vocal suplent
Sebastià Vallbona Bonet, vocal suplent
Miquel Vives Madrigal, vocal titular

Temes Tractats:
– Presentació  i debat de l’esborrany de l’Informe 3/2006 sobre el Projecte de Decret

sobre mesures per a fomentar la competència lingüística en llengües estrangeres. Hi
actua com a Ponent el Sr. Vives Madrigal.

– S’acorda sol·licitar ampliació de termini i fonamentació jurídica.

Percentatge d’assistències

Actua com a secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho
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Comissió d’Ordenació i Innovació de dia 27 de març de 2006
Lloc:  . . . . . . . . . . . . . . Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada:  . . . . . . . . . . . . Entre les 10’50 i les 12’23 hores
Assistents: . . . . . . . . . . . 13 membres 72 %
Excusen assistència:  . . . 0 membres

ASSISTENTS
Joan F. 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
Magdalena Mateu Gelabert, vocal titular
Amador Alzina Sans, vocal titular
Miquel F. Oliver Trobat, vocal titular
Sebastià Vallbona Bonet, vocal suplent
Miquel Vives Madrigal, vocal titular i ponent

Temes Tractats:
– Debat de l’esborrany de l’Informe 03/2006 sobre el Projecte de Decret sobre mesures

per a fomentar la competència lingüística en llengües estrangeres. No s’ha rebut la

fonamentació jurídica sol·licitada i no es pot avançar més.

Percentatge d’assistències

Actua com a secretari

Nicolau J. M. Salom Sancho
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Comissió d’Ordenació i Innovació de dia 10 d’abril de 2006
Lloc:  . . . . . . . . . . . . . . Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada:  . . . . . . . . . . . . Entre les 11’01 i les 12’36 hores
Assistents: . . . . . . . . . . . 14 membres 78 %
Excusen assistència:  . . . 0 membres

ASSISTENTS
Joan F. Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Edelmiro Fernández Otero, 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
Sebastià Vallbona Bonet, vocal suplent
Miquel Vives Madrigal, vocal titular i ponent

Temes Tractats:
– Debat de l’esborrany de l’Informe 03/2006 sobre el Projecte de Decret sobre mesures

per a fomentar la competència lingüística en llengües estrangeres.
– S’aprova que l’esborrany de l’Informe 03/2006 passi a la Comissió Permanent.

Percentatge d’assistències

Actua com a secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho
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Comissió d’Ordenació i Innovació de dia 23 de maig de 2006
Lloc:  . . . . . . . . . . . . . . Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada:  . . . . . . . . . . . . Entre les 11’03 i les 12’14 hores
Assistents: . . . . . . . . . . . 12 membres 72 %
Excusen assistència:  . . . 2 membres

ASSISTENTS
Joan F. Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Francesca Font Carbonell, vocal titular
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Jordi Llabrés Palmer, vocal titular
Miquel F. Oliver Trobat, vocal titular
Sebastià Vallbona Bonet, vocal suplent
Miquel Vives Madrigal, vocal titular

Temes Tractats:
– El Sr. Sr. Martorell Trobat, ponent de l’informe 06/2006 que estableix l’ordenació

curricular i l’accés als ensenyaments de grau superior de música a la comunitat autò-
noma de les Illes Balears, exposa el treball desenvolupat fins a la data.

– S’acorda elevar el projecte de l’informe 06/2006 a la Permanent. 

Percentatge d’assistències

Excusen l’assistència
Amador Alzina Sans, vocal titular
Magdalena Mateu Gelabert, vocal titular

Actua com a secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho
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Comissió d’Ordenació i Innovació de dia 21 de desembre de 2006
Lloc:  . . . . . . . . . . . . . . Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada:  . . . . . . . . . . . . Entre les 11’30 i les 12’19 hores
Assistents: . . . . . . . . . . . 15 membres 88 %
Excusen assistència:  . . . 1 membres

ASSISTENTS
Joan F. 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
Margalida Moyà Pons, vocal titular
Josep M. Balaguer Poblet, vocal suplent
Jordi Llabrés Palmer, vocal titular
Miquel F. Oliver Trobat, vocal titular
Sebastià Vallbona Bonet, vocal suplent
Miquel Vives Madrigal, vocal titular
Jaume Oliver Jaume, ponent

Temes Tractats:
– Exposició, estudi i debat de la totalitat de projecte de Decret pel qual es regulen els

concerts singulars de l’Educació Secundària post obligatòria a les Illes Balears presen-
tat pel ponent de l’esborrany d’Informe 02/2007 Sr. Oliver Jaume. 

Percentatge d’assistències

Excusa l’assistència
Amador Alzina Sans, vocal titular

Actua com a secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho
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TAULA RESUM ASSISTÈNCIA A LA COMISSIÓ D’ORDENACIÓ I

INNOVACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU 2006
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Comissió de Finançament de l’ensenyament i recursos humans de dia 
12 de febrer de 2006
Lloc:  . . . . . . . . . . . . . . Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada:  . . . . . . . . . . . . Entre les 11’00 i les 11’12 hores
Assistents: . . . . . . . . . . . 8 membres 44 %
Excusen assistència:  . . . 2 membres

ASSISTENTS
J. Francesc Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vice-president
Juana González Morcillo, vocal titular
Joana Mª Prohens Salom, vocal titular
Arnau Seguí Gornés, vocal titular
María Gelabert Oliver, vocal titular
Miquel Vives Madrigal, vocal titular

Temes Tractats:
– Elaboració de l’Informe sobre “La evaluación de la calidad en el sistema educativo” pel

XVI Encontre de Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat.

Percentatge d’assistències

Excusen l’assistència
Juana Maria Alorda Fiol, vocal titular
Amador Alzina Sans, vocal titular-

Actua com a secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho
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Comissió de Finançament de l’ensenyament i recursos humans de dia 
23 de febrer de 2006
Lloc:  . . . . . . . . . . . . . . Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada:  . . . . . . . . . . . . Entre les 11’06 i les 13’00 hores
Assistents: . . . . . . . . . . . 6 membres 33 %
Excusen assistència:  . . . 3 membres

ASSISTENTS
J. Francesc Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vice-president
Gabriel Caldentey Ramos, vocal titular
Arnau Seguí Gornés, vocal titular
Miquel Vives Madrigal, vocal titular

Temes Tractats:
– Aprovació, de l’Informe sobre “La evaluación de la calidad en el sistema educativo”

pels XVI Encontres de Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat. S’acorda trametre’l

a la Permanent.

Percentatge d’assistències

Excusen l’assistència:
Pere J. Mir Martorell, vocal titular
Amador Alzina Sans, vocal titular
Rogelio Araújo Gil, vocal titular-

Actua com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho
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TAULA RESUM ASSISTÈNCIA A LA COMISSIÓ DE FINANÇAMENT
DE L’ENSENYAMENT  I RECURSOS HUMANS  2006
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Comissió de Planificació, construccions i equipament. dia 
2 de febrer de 2006.
Lloc:  . . . . . . . . . . . . . . Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada:  . . . . . . . . . . . . Entre les 11’00 i les 12’46 hores
Assistents: . . . . . . . . . . . 16 membres 94 %
Excusen assistència:  . . . 0 membres

ASSISTENTS
Joan F. 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
Manolo Barceló Suárez, vocal suplent
Josep Mora Serra, vocal titular
Magdalena Mateu Gelabert, vocal titular
Miquel A. Mansilla Rodríguez, vocal titular
Rogelio Araújo Gil, vocal titular
Santiago Pizarro Simón, vocal titular
José M. Ruiz Rivero, vocal titular
Jaume Oliver Jaume, vocal titular

Temes Tractats:
– El Secretari dona compte de l’informe jurídic de la Conselleria d’Educació i Cultura

en relació al projecte d’ordre per al foment de la creació de places escolars a centres
docents concertats.

– L’Informe 01/2006 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’aprova que l’esborrany d’informe 01/2006 s’elevi a la consideració de la Comissió
Permanent

Percentatge d’assistències

Actua com a secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho
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Comissió de Planificació dia 10 d’abril de 2006
Lloc:  . . . . . . . . . . . . . . Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada:  . . . . . . . . . . . . Entre les 16’01 i les 17’47 hores
Assistents: . . . . . . . . . . . 13 membres 76 %
Excusen assistència:  . . . 3 membres

ASSISTENTS

J. 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
Josep Mora Serra, vocal titular
Miquel A. Mansilla Rodríguez, vocal titular
Carmen Oliver Arellano, vocal titular

Rogelio Araújo Gil, vocal titular
Joana Alomar Serra, vocal suplent

Temes Tractats:
– Debat i elaboració de Elaboració de l’Informe 04/2006  al Projecte de Decret de

Currículums als títols de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior de les especiali-
tats dels esports de Muntanya i Escalada

– Debat i elaboració de Elaboració de l’Informe 05/2006 al Projecte de Decret de
Currículums als títols de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior de les especiali-
tats dels esports de Futbol i Futbol Sala.

– Amb les aportacions recollides pel  Ponent Sr. Fernández Otero s’aprova elevar els
informes 04/2006 i 05/2006 a la consideració de la Permanent.

Percentatge d’assistències

Justifiquen absència:
Francesc J. Picó Estela, vocal titular
Santiago Pizarro Simón, vocal titular
Jaume Oliver Jaume, vocal titular

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



Reunions dels òrgans col·legiats

165

Comissió de Planificació dia 2 de juny de 2006
Lloc:  . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada:  . . . . . . . . . . . .Entre les 10’07 i les 11’02 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .13 membres 76 %
Excusen assistència:  . . .1 membres

ASSISTENTS
J. Francesc Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident 
Pere Pau Cintes Gener, vocal titular
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Francesca Rigo Pons, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular

Francesc J. Picó Estela, vocal titular
Josep Mora Serra, vocal titular
Miquel A. Mansilla Rodríguez, vocal titular
Carmen Oliver Arellano, vocal titular i ponent
Joana Alomar Serra, vocal suplent
Jaume Oliver Jaume, vocal titular

Temes Tractats:
– Debat i elaboració de l’Informe 07/2006  del Decret de currículum del Cicle Formatiu

de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Restauració.
– Amb les aportacions recollides per la Ponent Sra. Oliver Arellano s’aprova elevar l’in-

forme 07/2006 a la consideració de la Permanent.

Percentatge d’assistències

Justifica absència:
Santiago Pizarro Simón, vocal titular

Actua com a secretari:
Nicolau J. M. Salom Sancho
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Comissió de Planificació dia 21 de desembre de 2006
Lloc:  . . . . . . . . . . . . . .Seu del CEIB (Cecili Metel, 11).
Durada:  . . . . . . . . . . . .Entre les 10’07 i les 11’02 hores
Assistents: . . . . . . . . . . .8 membres 47 %
Excusen assistència:  . . .3 membres

ASSISTENTS
J. Francesc Romero Valenzuela, president
Joan Martorell Trobat, vicepresident 
Edelmiro Fernández Otero, vocal titular
Catalina Esteva Jofre, vocal titular
Miquel A. Mansilla Rodríguez, vocal titular

Carmen Oliver Arellano, vocal titular i ponent
Jaume Oliver Jaume, vocal titular
Miquel Vives Madrigal, ponent

Temes Tractats:
– Debat i inici de la fase d’elaboració de l’Informe 01/2007  del projecte Decret d’ad-

missió d’alumnes..

Percentatge d’assistències

Justifiquen absència
Francesca Rigo Pons, vocal titular
Francesc J. Picó Estela, vocal titular
Santiago Pizarro Simón, vocal titular

Actua com a secretari
Nicolau J. M. Salom Sancho
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Reunions de la Comissió tècnica d’assessorament al CEIB,
dels XVII Encontres de Consells Escolars Autonòmics i

de l’Estat

Objectius: 
Assessorar tècnicament el document “Els Ensenyaments Artístics”, a pre-

sentar als XVII Encontres de Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat.

15 de juny 2006

Temes tractats: 
– Constitució de la Comissió
– Estudi i debat les propostes per elaborar el guió del treball “Els

Ensenyaments Artístics”

Assistents: 
Joan Francesc Romero Valenzuela
Nicolau Josep Mª Salom Sancho
Joan Roig Pallicer

TAULA RESUM ASSISTÈNCIA A LA COMISSIÓ DE PLANIFICACIÓ
CONSTRUCCIONS I EQUIPAMENTS 2006



Mercedes Prieto Melero
David León Fioravanti

=======================

8 de setembre 2006

Temes tractats: 
– Estudi i debat les propostes per elaborar el guió del treball “Els

Ensenyaments Artístics” 

Assistents: 
Joan Francesc Romero Valenzuela
Nicolau Josep Mª Salom Sancho
Joan Roig Pallicer
Mercedes Prieto Melero
David León Fioravanti
Marga López Martínez

=======================

20 de setembre 2006

Temes tractats: 
– S’acorda el guió tècnic que es presentarà a la reunió de Presidents de

Consells Escolars Autonòmics. 

Assistents: 
Joan Francesc Romero Valenzuela
Joan Martorell Trobat
Nicolau Josep Mª Salom Sancho
Joan Roig Pallicer
Mercedes Prieto Melero
David León Fioravanti
Marga López Martínez

=======================
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10 d’octubre 2006

Temes tractats: 
– Deliberació i estudi dels suggeriments proposats pels Presidents dels

Consells escolars Autonòmics i de l’Estat al guió 
– Programació dels aspectes a recollir en el Document 0

Assistents: 
Joan Francesc Romero Valenzuela
Joan Martorell Trobat
Nicolau Josep Mª Salom Sancho
Joan Roig Pallicer
Mercedes Prieto Melero
Marga López Martínez

Absències justificades
David León Fioravanti

=======================

24 d’octubre 2006

Temes tractats: 
– S’acorda la distribució dels apartats del guió de treball entre els membres

de la comissió. 

Assistents: 
Joan Francesc Romero Valenzuela
Joan Martorell Trobat
Nicolau Josep Mª Salom Sancho
Mercedes Prieto Melero
Marga López Martínez

Absències justificades
Joan Roig Pallicer
David León Fioravantti
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(XVII Encontre de Consells Escolars)

Reunió de la Comissió de Específica sobre 
“Els Ensenyaments Artístics”

24 de novembre de 2006

Temes tractats: 
– Constitució de la Comissió. 
– Sessió de treball sobre l’estudi preparat per la Comissió Tècnica

Assistents:
Joan Francesc Romero Valenzuela
Joan Martorell Trobat
Marc González Sabater
Manolo Barceló Suárez
Margarita Durán Vadell
Absències justificades
Edelmiro Fernádez Otero
Amador Alzina Sans
Jaume Manuel Ribas

Actua com a Secretari 
Nicolau Josep M. Salom Sancho

Ajudant del Secretari 
Marga López Martínez


