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13. INFORME ECONÒMIC.

13.1. Evolució pressupostària del CEIB.

El pressupost econòmic del CEIB està integrat en el de la Conselleria d’Educació 
i Cultura i té com a centre gestor la Secretaria General d’Educació i Cultura 
(13101) en el subprograma 421A02. Segueix en la seva distribució els codis i 
conceptes del primer pressupost que es va elaborar quan encara no havia entrat 
en funcionament el Consell Escolar de les Illes Balears i que per tant tenia un 
caràcter estimatiu.

En el transcurs dels anys el pressupost oficial ha variat de la següent manera:

27 El pressupost es va incrementar en base al compromís d’organitzar el CEIB el XVII Encontre de 
Consell Escolars Autonòmics i de l’Estat.

ANY QUANTITAT 
2002 132.216,64 € 
2003 134.861,09 € 
2004 134.861,09 € 
2005 114.861,09 € 
2006 117.160,00 € 
2007 186.507,00 € 27 
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A continuació es presenta el pressupost corresponent a l’any 2007 del Consell 
Escolar de les Illes Balears:
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CODI SUBCONCEPTE IMPORT 

22000 Ordinari no inventariable 6.570 € 

22001 Premsa, revistes i altres publicacions 986 € 

22002 Material informàtic no inventariable 1.643 € 

22109 Altres subministraments 657 € 

22209 Altres comunicacions 3.286 € 

22601 Atencions protocol·làries i de representació 657 € 

22606 Reunions, conferències i cursos 46.041 € 

22706 Estudis i treballs tècnics 33.286 € 

23000 Dietes, locomoció i trasllats 93.381 € 

TOTAL PRESSUPOST ANY 2007 186.507 € 
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13.2. Anàlisis del pressupost de 2007.
13.2.1. Introducció.
El canvi de Presidència del CEIB el passat mes d’agost, fa una mica complicat 
l’elaboració d’aquest document, ja que partim d’uns objectius, i unes activitats 
amb el seu corresponent pressupost que no varen ser elaborades per l’actual equip 
directiu. 
També s’ha de tenir present que durant el mes d’abril de 2007 el CEIB va dur a 
terme la XVIIè. Trobada de Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat, activitat 
que ha tingut una important repercussió econòmica i que provocà diverses 
despeses extres.
Les valoracions que s’emeten a continuació es basen en un document  titulat 
“Avantprojecte d’actuacions i pressupost del Consell Escolar de les Illes Balears 
per a l’any 2007”, document que va ser revisat i aprovat a la comissió permanent 
de 28 de juliol de 2006.
13.2.2. Objectius
1. Continuar treballant per la dignificació del Consell Escolar de les Illes Balears per 
situar-lo en una primera fase l’any 2007, al manco, a la mitjana de Consells Escolars 
Autonòmics, quant a recursos humans, materials i consideració institucional.
En relació a aquest objectiu la valoració s’ha de fer per separat. La valoració en 
relació als recursos humans es realitzarà al cinquè objectiu. 
Pel que respecte als recursos materials també a partir de setembre de 2007 es 
produí un augment, sobretot, de material informàtic. S’intentarà seguir treballant 
perquè la nostra seu s’arribi a connectar a l’intranet de la Conselleria d’Educació 
i Cultura.
2. Aconseguir l’autonomia econòmica, per tal de simplificar i agilitzar el pagament de 
les despeses del CEIB i la adequació dels pressuposts a les necessitats reals, establint els 
canals de gestió directe necessaris, entre els creditors i la nostra institució.
Revisant actes de reunions de l’anterior equip directiu es pot veure que seguiren 
fent passes en la direcció d’assolir l’autonomia econòmica, però sense arribar a 
cap acord concret.
3. Continuar tramitant dins els terminis prevists cadascun dels informes que sol·liciti 
el Conseller d’Educació I Cultura del Govern Balear I gestionar totes les reunions que 
resultin necessàries per a l’elaboració dels Informes.
Durant l’any s’han tramitat nou informes. Comenta que la sol·licitud d’informe 
de la Conselleria d’Educació i Cultura sobre un Projecte de Pla d’Ensenyaments 
Artístics (2007/2011) que arribà el mes de març no ha estat contestada. Per 
altra banda l’informe 8/2007 sobre els requisits mínims dels centres d’educació 
infantil (0-3 anys) va ser posat en marxa per l’anterior equip directiu i el finalitzà 
l’actual. 
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4. Prendre mesures necessàries per anivellar els càrrecs del CEIB als previstos en l’article 
9. 4 de la Llei 9/1998 del 14 de desembre, del Consells Escolars de les Illes Balears 
i l’article 19.2 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de 
les Illes Balears (Resolució del Conseller d’Educació i Cultura de 23 de desembre de 
2005).
No es valora aquest objectiu com a prioritari.
5. Completar la plantilla del CEIB dotant-lo del personal previst i sol·licitat en les 
distintes propostes i planificacions que s’han fetes des de la Secretaria i Presidència del 
CEIB.
Pel que respecte als recursos humans s’ha de destacar que es va produir un augment 
el setembre de 2007, ja que s’incrementa l’equip de secretaria que ha passat a estar 
format per sis persones. Com a conclusió, el nivell d’efectius és en l’actualitat 
correcta.
6. Participar en les reunions i actes derivats de la Coordinació amb els distints consells 
Escolars Autonòmics i de l’Estat.
Ha estat un any molt especial, ja que l’organització i realització de la “Trobada” 
provocà que el nombre de reunions amb els Consells Escolars Autonòmics i 
el Consell Escolar de l’Estat fos molt elevat. A partir del mes de setembre s’ha 
recuperat un ritme “normal” i s’ha assistit a dues reunions preparatòries de la 
XVIII “Trobada” i a altres reunions relacionades amb la posada en marxa d’una 
junta de participació en el marc del Consell Escolar de l’Estat que està formada 
pels presidents dels Consells Escolars Autonòmics. Aquest fet és ben segur que 
provocarà un augment del nombre de reunions, encara que pressupostàriament 
aquestes aniran a càrrec del Consell Escolar de l’Estat.
7. Respondre adequadament els treballs que es derivin de la preparació dels XVII 
encontres de Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat que es celebraran per primera 
vegada en la Comunitat de les Illes Balears.
Va ser una activitat de gran envergadura que es dugué a terme el mes d’abril i que 
girà entorn al tema dels ensenyaments artístics. El nombre de participants fou al 
voltant del centenar en representació de tots els consells escolars autonòmics i de 
l’estat. Del programa d’actes és necessari destacar que cada una de les jornades es 
realitzà a una illa diferent, fet que comportà traslladar diàriament als participants. 
Aquesta qüestió augmentà de forma considerable el pressupost previst i és una 
de les raons principals del desfassament negatiu dels resultats econòmics de l’any 
2007.
8. Atendre totes les altres qüestions que corresponen al CEIB segons la legislació 
vigent. 
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13.3. Despeses de 2007.
ANY QUANTITAT 
2002 132.216,64 € 
2003 134.861,09 € 
2004 134.861,09 € 
2005 114.861,09 € 
2006 117.160,00 € 
2007 186.507,00 € 27 

 

Respecte a aquesta relació de despeses és necessari tenir en compte que el Consell 
Escolar l’any 2007 va organitzar, per primera vegada a la nostra comunitat 
autònoma, una Trobada de Consells Escolars Autonòmis i de l’Estat, activitat 
que donada les seves caracterítiques provocà un alt augment en les despeses de 
funcionament. 
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13.4. Activitats del CEIB
13.4.1. Reunions dels òrgans col·legiats
* Plens

L a 
previsió era de 5 a 6 plenaris i com es pot comprovar s’ha complit. Destacar el fet 
que en un mateix dia va ser necessari, per motius organitzatius, dur a terme un 
plenari de caràcter ordinari i un de caràcter extraordinari.

* Comissió Permanent 

La previsió era fer d’11 a 12 reunions de la Comissió Permanent, aquesta s’ha complit.

 DATA CARACTER LLOC 
16.02.07 ordinari Escola Hoteleria UIB 
02.04.07 extraordinari FELIB (Palma) 
24.05.07 extraordinari FELIB (Palma) 
31.10.07 ordinari  FELIB (Palma) 
31.10.07 extraordinari FELIB (Palma) 
12.12.07 extraordinari IES Juníper Serra 

 

 DATA CARACTER LLOC 
05.02.07 ordinària CEIB 
16.02.07 extraordinària Escola Hoteleria UIB 
10.04.07 extraordinària CEIB 
07.05.07 ordinària CEIB 
18.05.07 extraordinària CEIB 
08.06.07 ordinària CEIB 
06.07.07 ordinària CEIB 
18.10.07 ordinària CEIB 
23.11.07 ordinària CEIB 
30.11.07 extraordinària CEIB 
21.12.07 ordinària CEIB 
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* Comissions Específiques.

La previsió estava al voltant de 12 a 15 reunions de les comissions específiques, 
es pot comprovar que durant l’any es dugueren a terme 9 reunions, encara que 
consideram que la previsió de cara a l’any 2008 ha de ser la mateixa, ja que el 
darrer trimestre de 2007 no es va realitzar cap reunió, circumstància molt atípica 
dins del funcionament del Consell Escolar.

13.4.2. Altres activitats destacades.
- Publicació de la Memòria del CEIB corresponent a l’any 2006.
Aquest document va ser publicat durant el darrer trimestre de 2007. La publicació 
va ser de 1000 exemplars que han estat distribuïts pels centres educatius, 
ajuntaments, biblioteques, organismes oficials, mitjans de comunicació... Es 
fa necessari destacar l’alt cost que suposa aquesta distribució i que no estava 
contemplada a nivell pressupostari. 
- Publicació del Informe sobre l’estat del sistema Educatiu a les Illes Balears.
Aquesta publicació es va intentar elaborar per l’equip directiu anterior amb la participació 
de col·laboradors externs al CEIB, però el projecte finalment no es concretà. Des de 
setembre de 2007 s’ha començat a treballar perquè durant el 2008 aquest Consell 
Escolar publiqui l’Informe sobre l’estat del sistema educatiu a les Illes Balears. 
- Publicació del materials i conclusions del XVII Encontre.
Sobre aquesta publicació es decidí editar una versió en llengua catalana i una 
en llengua castellana. La segona versió està en marxa, a nivell pressupostari serà 

DATA COMISSIÓ 
23.01.07 Planificació,construccions i equipaments 
14.05.07 Planificació, construccions i equipaments 
15.06.07 Planificació, construccions i equipaments 
22.06.07 Planificació, construccions i equipaments 
DATA COMISSIÓ 

23.01.07 Ordenació i Innovació del sistema educatiu 
11.05.07 Ordenació i Innovació del sistema educatiu 
15.05.07 Ordenació i Innovació del sistema educatiu 
DATA COMISSIÓ 

15.06.07 Conjunta: Planificació, construccions i equipaments i 
Finançament 

DATA COMISSIÓ 
26.02.07 Específica sobre “Ensenyaments Artístics” 
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assumida pels diferents Consells Escolars Autonòmics. La publicació sortirà al 
llarg del segon trimestre de 2008. 
Pel que respecte a la publicació en llengua catalana, la documentació està elaborada, 
però encara no s’ha engegat el projecte.
- Promoció de Consells Escolars Municipals i col·laboració amb els Consells 
Escolars  Insulars.
Durant el darrer trimestre de 2007 s’ha començat a treballar dins aquesta línia i 
s’han de destacar les actuacions realitzades en relació al Consell Escolar d’Eivissa. 
Pel que respecte als municipals és un camp a treballar durant el 2008.
- De 4 a 7 reunions amb els Presidents de Consells Escolars Autonòmics i el 
Consell Escolar de l’Estat.
Com ja s’ha apuntat abans el nombre de reunions va ser major, sobretot, causat 
pel fet de l’organització i el desenvolupament de la XVII Trobada de Consells 
Escolars Autonòmics i de l’Estat.
També s’ha de tenir present que algunes despeses com, per exemple, la publicació 
de la memòria, solen correspondre a un any i es computen a l’any següent, fet que 
provoca que les despeses d’aquest any s’incrementin.
La previsió, pendent de confirmació a desembre de 2007, és que el pressupost del 
CEIB per a l’any 2008 pugi a 190.241 €, quantitat que representa un augment 
respecte a la de l’any anterior.  

13.5. Previsió del pressupost de 2008.

CODI SUBCONCEPTE IMPORT 

22000 Ordinari no inventariable 6.702 € 

22001 Premsa, revistes i altres publicacions 1.006 € 

22002 Material informàtic no inventariable 1.676 € 

22109 Altres subministraments 671 € 

22209 Altres comunicacions 3.352 € 

22601 Atencions protocol·làries i de representació 671 € 

22606 Reunions, conferències i cursos 46.962 € 

22706 Estudis i treballs tècnics 33.952 € 

23000 Dietes, locomoció i trasllats 95.249 € 

TOTAL PREVISIÓ PRESSUPOST ANY 2008 190.241 € 

 


