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PRESENTACIÓ
Segons és previst a l’article 33 del Reglament d’Organització i Funcionament al
seu apartat 1. “El CEIE ha d’elaborar anualment una memòria sobre les
actuacions realitzades”.
La memòria de l’any 2018 recull totes les reunions i activitats realitzades pel
CEIE, tant del plenari com de la Comissió Permanent i de les Comissions
específiques, així com els canvis de consellers i conselleres del Ple i de les
diferents comissions. És important fer constar en aquesta memòria que el CEIE
ha actuat en tot moment i de manera conscient vetllant per la independència
política i amb un caràcter apartidista, ja que un bé social con l’educatiu ha de
beneficiar-se de les bones idees independentment del lloc de procedència de
les iniciatives.
Entre els punts a destacar durant l’any 2018 consideram important reflectir que
aquest període ha estat especial pel que fa als nous nomenaments dels sectors
representats en el CEIE ja que, malgrat existien peticions de canvis,
pràcticament no s’ha tramitat cap degut a problemes burocràtics i
administratius. Des dels serveis jurídics i el departament d’intervenció del
Consell d’Eivissa sostenien que, amb l’entrada de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, més
coneguda com a Llei Montoro, s’impedia que el Consell d’Eivissa pogués actuar
com a òrgan competent en les gestions diàries del CEIE i que per tant el
Consell d’Eivissa no podia tramitar els nomenaments necessaris. Tot això en
contra del que s’estableix l’article 9.13 del nostre ROF (aprovat per Ple del
Consell Insular d’Eivissa i publicat al BOIB núm. 149). Aquest fet va derivar en
una sèrie de gestions tant a nivell del Consell d’Eivissa com del Govern Balear
per tal d’aclarir quina és la posició competencial d’aquestes administracions
envers el CEIE. Els detalls sobre aquest fet s’expliquen en la següent memòria,
en les diferents actes tant de Comissió Permanent com de Ple on aquest tema
va ser tractat.
Malgrat aquests entrebancs burocràtics, el CEIE ha seguit realitzant les seues
funcions i reunions, incloent l’inici de la seua renovació que s’estableix en
l’article 9. 7 del nostre ROF: « Cada dos anys es renovarà la meitat de cada un dels
grups, alternativament per excés i per defecte, amb la possibilitat de nova designació
per a períodes successius. Els terminis de renovació es computen a partir de la data
de la sessió constitutiva de dia 28 de juliol de 2008».

Com hem comentat abans, pel que fa a la vida diària del CEIE, durant l’any
2018, les reunions de ple, comissions permanent i específiques es van anar
succeint de forma periòdica i durant el mes de febrer, es va organitzar un Curs i
Jornades d’Altes Capacitats celebrades. Per finalitzar aquesta introducció
només cal destacar la decisió pressa durant el ple de 21 de novembre d’entrar
en un període d’aturada tècnica fins que la situació dels nomenaments dels/les
representants en el ple del CEIE estigués solventada. En el moment de
l’aprovació d’aquesta memòria pareix que aquest problema s’ha resolt i estam a
l’espera dels darrers passos que conduiran a la renovació de la meitat dels
membres del ple i dels nous nomenaments sol·licitats.
Alberto Taranco Iriondo
President del CEIE
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1. CONSELL ESCOLAR INSULAR D’EIVISSA
Durant aquest període el Consell Escolar Insular d’Eivissa ha estat constituït
per les següents persones:
1.

Òrgans Unipersonals:
 President: Sr. Alberto Taranco Iriondo
 Vicepresidenta: en espera de nomenament
 Secretari: Sra. Maria Soledad Torres Martín

2.

Òrgans Col·legiats:

Segons disposa l’article 8 del ROF del CEIE, el Consell Escolar Insular és
integrat per 35 membres disposats de la següent manera:
a) Set representats del professorat dels nivells educatius de l’ensenyament
no universitari de l’illa d’Eivissa, proposats per les associacions sindicals
d’ensenyants d’acord amb la representativitat obtinguda en les darreres
eleccions sindicals. Un representant del sector privat i sis del sector
públic.
b) Cinc representants dels pares i mares d’alumnes, proposats per les
confederacions o federacions d’associacions de pares i mares de l’illa
d’Eivissa, en proporció a la seva representativitat.
c) Tres representants de l’alumnat de l’ensenyament no universitari,
proposats per les confederacions o federacions d’alumnes del
corresponent àmbit territorial, en proporció a la seva representativitat i
entre les d’àmbit del sector públic i privat.
d) Dos representants del personal d’Administració i serveis dels centres
docents, proposats per les centrals i organitzacions sindicals del
corresponent àmbit territorial, en proporció a la seva representativitat i
entre el sector públic i privat.
e) Dos membres en representació del Consell Insular d’Eivissa
f) Dos membres en representació de l’Administració educativa.
g) Un membre en representació de les entitats municipals (FELIB)
h) Un membre en representació de les organitzacions patronals.
i) Un membre en representació de les organitzacions sindicals.
j) Cinc membres en representació dels consells escolars municipals (un de
cada municipi).
k) Dos membres en representació dels centres públics i privats (un de
cada)
l) Un membre en representació de la UIB.
m) Un membre en representació de l’Associació Pitiüsa per la Renovació
Pedagògica.
n) Un membre en representació de les persones discapacitades a designar
per la plataforma sociosanitària.
o) Un membre en representació del CEPA (Escola d’Adults).
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Com s’ha comentat en la introducció d’aquesta memòria pràcticament no s’ha
realitzat cap nomenament degut a problemes burocràtics i administratius. Des
dels serveis jurídics i el departament d’intervenció del Consell d’Eivissa
sostenien que, amb l’entrada de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració local, més coneguda com a Llei
Montoro, impedia que el Consell d’Eivissa pogués actuar com a òrgan
competent en les gestions diàries del CEIE i, per tant, no podia realitzar els
nomenaments necessaris en contra del que s’estableix l’article 9.13 del nostre
ROF (aprovat per Ple del Consell Insular d’Eivissa i publicat al BOIB núm. 149,
d’octubre de 2009).
Destaca la visió i el diferent criteri d’interpretació d’aquesta llei per part de la
resta de Consells Insulars on pareix que aquest problema no s’ha manifestat
considerant, tant territorialment com administrativament, al Consell Escolar
Insular com una part més de les respectives conselleries d’Educació i Cultura.
Malgrat que la situació es va solucionar de forma interna, donant com efectives
les peticions de canvis a mesura que eren demanades pels diferents col·lectius
independentment de la seua tramitació per part del Consell d’Eivissa, els
nomenaments seguien sense fer-se efectius. Aquesta situació va arribar al seu
punt àlgid durant l’any 2018 ja que, segons consta en el nostre ROF, de manera
periòdica, la meitat dels representants en el ple del CEIE s’han de renovar cada
dos anys i aquest procediment s'havia de portar a terme com a data límit el dia
28 de juliol de 2018.
Així doncs, en el ple del Consell Escolar Insular d’Eivissa, en sessió ordinària
de dia 24 de maig de 2018, es va aprovar per unanimitat iniciar el procediment
de renovació de la meitat dels representants del CEIE. Els detalls de la
proposta de renovació consten en l’acta del ple que també s’inclou en aquesta
memòria.
Per solventar el problema de la falta de nomenaments, durant l’any 2018 es
van fer diferents reunions tant amb els serveis administratius com amb el
conseller del departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut i
amb el president del Consell Insular d’Eivissa. Finalment, en vista que la
situació continuava essent la mateixa, en data 21 de novembre de 2018, el ple
del CEIE va decidir paralitzar les seues activitats fins que la situació es
resolgués i es tramitassin els nomenaments pendents. Per informar d’aquest
punt es van enviar els corresponents avisos a la Conselleria d’Educació i
Universitat del Govern Balear, al conseller responsable del departament
d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut, al president del Consell
d’Eivissa, a la Delegació Territorial d’Educació i al CEIB.
El present quadre mostra la composició oficial del Consell Escolar Insular
d’Eivissa durant l’any 2018. En el punt següent s’especifiquen els quin van ser
els canvis realitzats i també els canvis sol·licitats però no executats oficialment
degut a l’aturada burocràtica que es va patir.
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1.2.1 El ple (composició)
GRUP

ORGANITZACIÓ

UGT
CCOO
ANPE

MEMBRES
Joana Tur Planells
Ángels Martínez Corderas
Juan José Cardona Riera
Pablo Herràez Belenguer
Rafael Sancho Martínez
Carolina Alcaraz Escandell

Alternativa Docent

Llanos Calvo García

Stei
a

bb

FAPA

cc

Alumnes

dd

Personal
Administració

e

Consell d’Eivissa
Administració
educativa
FELIB
PIMEEF
Org. sindicals
CEM Eivissa
CEM Sant Josep
CEM Santa Eulària
CEM Sant Antoni
CEM Sant Joan
Centres educ.
públics
Centres educ.
privats
UIB
APREP
Plataforma
Sociosanitària

ff
g
h
i

j

k
l
m
n
o

CEPAs

Pepita Costa Tur
Ana Maria Mateu Aguilar
María Vicenta Gallart Lledó
Vicente Bernabeu Tomás
David Prats
Neus Tur Marí
Per nomenar
Per nomenar
Fina Holgado Cárdenas
Dolores Guijarro Guillem
Alberto Taranco Iriondo
Maria Planells Planells
Vicente Torres Mora
Margalida Ferrer Marí
Albert Marí Planells
Estefania Guasch Brooks
Pere Lomas Torres
Vicenta Mengual Llull
Maria José Guisado Costa
Eduvigis Sánchez Meroño
Francisco Tienda Pachón
Santiago Marí Torres

SUPLENTS
Edelmiro Fernández Otero
Margalida Rosselló Sanz
--Cristina Tirvió Escales
Toni Cardell Ortus
Víctor Villatoro González
Graciela Irene Massiano
Castellano
Marta Cardona
Carmen Rodrigo
Esther Úbeda
Lourdes Tur
Rosa Martínez
Catalina Torres Escandell
Carolina Cardona Marty
Candela Torres Arellano
Silvia Hernández Roig
Rebeca López Ferrero
Joan Amorós Salinas
Pere Planells Guasch
Isabel Serra Marí
Teresa Bisquert Belmonte
Ana Ribas Alonso
Mari Ángeles Marí Puig
Loli Aparicio Aparicio
Elena López Bonet
Elena Benlloch
Ana Maria Costa Guasch
Pablo Valdés Cardona
Catalina Serra Boned

Presentación Ortiz Far

Ernesto Olariaga Rodríguez

Maria Lluisa Roig Riera

Josep Mollà Ferrer

Joana Maria Seguí Pons
Gemma Tur Ferrer

Joan Frau Munar
Isabel Ferrer Arabí

Esperanza Marquès Moral

Antonia Ramón Costa

Mari Ángeles Méndez
Bermúdez

Daniel Cohen Schwartz

1.2.2 Nomenaments i canvis de membres del Ple del CEIE




En resolució, de data 11 d’abril de 2018 i per decret de presidència, la
Sra. Juana Piña Vives, presentant titular del professorat dels nivells
educatius de l’ensenyament no universitari de l’illa d’Eivissa, és
substituïda pel Sr. Pablo Herráez Belenguer,
En resolució, de data 11 d’abril de 2018 i per decret de presidència, la
Sra. Maria Antonia Marroig Colom, presentant suplent del professorat
dels nivells educatius de l’ensenyament no universitari de l’illa d’Eivissa,
és substituïda per la Sra. Graciela Irene Massiano Castellano,
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En resolució, de data 11 d’abril de 2018 i per decret de presidència, la
Sra. Carmen Sanahuja Marí, representant suplent de l'alumnat
d’ensenyament no universitari de l’illa d’Eivissa, és substituïda per la
Sra. Catalina Torres Escandell,
En resolució, de data 11 d’abril de 2018 i per decret de presidència, la
Sra. Mercedes Ibarrola SanMartí, presentant titular del Sector públic
educatiu, és substituïda per la Sra. Presentación Ortiz Far,
En resolució, de data 11 d’abril de 2018 i per decret de presidència, la
Sra. Maria Dolors Forteza Forteza, presentant suplent de la Universitat
de les Illes Balears, és substituïda pel Sr. Joan Frau Munar,
1.2.3 Renovació bianual de la meitat dels membres del CEIE

Com hem comentat anteriorment, seguint les instruccions del ROF del CEIE a
partir de la segona meitat de l’any 2018, es va començar el procediment de
renovació de la meitat dels representants en el ple del CEIE.
L’inici del procediment de renovació va ser aprovat en sessió ordinària del ple
del CEIE, el dia 24 de maig de 2018. Durant aquesta sessió es va realitzar el
sorteig corresponent per a determinar quins membres haurien de renovar i es
va aprovar que el sorteig seria «per defecte». A continuació es transcriuen els
resultats:
•

Del grup(a) format per set representats del professorat dels nivells
educatius de l’ensenyament no universitari de l’illa d’Eivissa, proposats
per les associacions sindicals d’ensenyants d’acord amb la
representativitat obtinguda en les darreres eleccions sindicals. Un
representant del sector privat i sis del sector públic, renovaran:
Sra. Àngels Martínez Corderas i la seua suplent (STEI)
Sra. Carolina Alcaraz Escandell i el seu suplent (ANPE)
Sra. Llanos Calvo García i la seua suplent (Alternativa Docent)

•

Del grup (b) format per cinc representants dels pares i mares d’alumnes,
proposats per les confederacions o federacions d’associacions de pares
i mares de l’illa d’Eivissa, en proporció a la seva representativitat:
FAMPA, renovaran:
Sra. Pepita Costa i Tur i la seua suplent
Sra. Ana Maria Mateu Aguilar i la seua suplent

p) Del grup (c) format per tres representants de l’alumnat de l’ensenyament
no universitari, proposats per les confederacions o federacions
d’alumnes del corresponent àmbit territorial, en proporció a la seva
representativitat i entre les d’àmbit del sector públic i privat, renovarà:
Sra. Sra. Neus Tur Marí i la seua suplent
•

Del grup (d) format per dos representants del personal d’Administració i
serveis dels centres docents, (PAScd) proposats per les centrals i
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organitzacions sindicals del corresponent àmbit territorial, en proporció a
la seva representativitat i entre el sector públic i privat, renovarà:
Sra. Dolores Guijarro Guillén i la seua suplent
q) Del grup (f) format per dos membres en representació de l’Administració
educativa, renovarà:
Sra. Margalida Ferrer Marí i la seua suplent
r) Del grup (j) format per cinc membres en representació dels consells
escolars municipals (un de cada municipi), renovaran:
Sra. Vicenta Mengual Llull, consellera representant del CEM
d’Eivissa, i la seua suplent
Sra. Eduvigis Sánchez Meroño, consellera representant del CEM
de Sta. Eulària, i la seua suplent
•

Del grup (k) format per dos membres en representació dels centres
públics i privats (un de cada), renovarà:
Sra. Presentación Ortiz Far, consellera representant dels centres
educatius públics, i el seu suplent.

•

De la resta de grups (g) un membre en representació de les entitats
municipals (FELIB), (h)
un membre en representació de les
organitzacions patronals: PIMEEF, (i) un membre en representació de
les organitzacions sindicals (OSAE), (l) un membre en representació de
la UIB, (m) un membre en representació de l’Associació Pitiüsa per la
Renovació Pedagògica, (n) un membre en representació de les
persones discapacitades a designar per la plataforma sociosanitària i (o)
un membre en representació del CEPA (Escola d’Adults), renovaran:
Sr. Albert Marí Planells, en representació de les entitats
municipals (FELIB) i la seua suplent
Sr. Pere Lomas Torres, conseller representant de les
organitzacions sindicals (STEI) i la seua suplent
Sra. Esperanza Marquès Moral, consellera representant de la
plataforma sociosanitària i la seua suplent

Una vegada realitzat el sorteig, es va procedir a comunicar la renovació i es
van demanar nous nomenaments als sectors implicats. Durant el següent
període es van rebre diferents respostes, però com hem comentat abans,
aquests canvis no es van fer oficialment efectius durant l’any 2018 i, per tant,
no figuren en el quadre de representacions del CEIE.
Propostes de renovació rebudes:
•

Sra. Àngels Martínez Corderas i la seua suplent (STEI) continuaran com
a representants,
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•
•
•

Sra. Carolina Alcaraz Escandell (ANPE) continuarà, però el seu suplent,
Sr. Víctor Villatoro González, serà substituït pel Sr. Miquel Puigserver
Sales,
La Sra. Pepita Torres i Costa continuarà com a representant de la FAPA,
però la seua suplent, la Sra. Marta Cardona, serà substituïda per la Sra.
Pilar Galera Ramón,
La Sra. Ana Maria Mateu Aguilar i la seua suplent, representants de la
FAPA, seran substituïdes per la Sra. Elisa Jiménez Costa (titular) i la
Sra. Lourdes Tur Serra (suplent).
1.2.4 Altres peticions de substitucions rebudes i no oficialitzades

A més d’aquestes peticions de renovació, durant l’any 2018, es van rebre les
següents peticions de substitucions que, en acabar l’any, encara no s’havien fet
efectives:
FAPA:
• Sra. Maria Vicenta Gallart Lledó, com a titular, i Susana Toro Casado
com a suplent,
• David Prats Chaigmeau, com a titular, i Maribel Rodríguez San Lorenzo
com a suplent,
• José Sánchez Rubiño, com a titular, i Vicent Bernabeu Tomás com a
suplent.
1.2.5 La Comissió́ Permanent (composició)
Els següents integrants de la Comissió Permanent van ser elegits durant la
primera sessió de constitució/actualització del nou Ple del CEIE, realitzada en
data 4 de maig de 2016.









President del CEIE - Sr. Alberto Taranco Iriondo
Vicepresidenta del CEIE - Sra. Maria Planells Planells
Com a representants del professorat es nomenen a la senyora Joana
Tur Planells, com a titular, i la senyora Llanos Calvo García com a
suplent.
Com a representants dels pares i mares d’alumnes es nomenen a la
senyora Pepita Costa Tur, com a titular, i al senyor Vicente Bernabeu
Tomás com a suplent.
Com a representants de l’Administració Educativa es nomenen a la
senyora Margalida Ferrer Marí, com a titular, i al senyor Vicente Torres
Mora com a suplent.
Com a representant de les organitzacions sindicals de l’àmbit educatiu
es nomena al senyor Pere Lomas Torres com a titular.
Com a representants del professorat de centres públics i privats es
nomenen a la senyora Mercedes Ibarrola Sanmartín, com a titular, i la
senyora Marisa Roig Riera com a suplent.
Com a representants dels Consells Escolars Municipals es nomenen a la
senyora Sánchez Meroño, del CEM de Sta. Eulària, com a titular i al
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senyor Francisco Tienda Pachón, del CEM de Sant Antoni, com a
suplent.
1.2.6 Les Comissions específiques:
Segons consta en la corresponent acta, en reunió ordinària del Ple de dia 18 de
maig de 2016, es va acordar constituir les següents comissions específiques:
- Comissió ISE. Malgrat que el ROF del CEIE estableix que l’elaboració
de l’ISE és responsabilitat i tasca de la secretària, es va crear aquesta
comissió per facilitar les tasques de recollida, anàlisi i redacció de
l’informe final. Ja que aquest ha de recollir de forma àmplia les
inquietuds i opinions de tota la comunitat educativa representada en el
Ple de del CEIE.
- Comissió d’infraestructures.
- Comissió de transport escolar.
- Comissió NESE
En la mateixa reunió, les diferents comissions específiques van quedar
integrades pels següents consellers i conselleres:
Comissió d’infraestructures:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Maria José Guisado (CEM Sant Josep)
Eduvigis Meroño (CEM Sta. Eulària)
Pere Lomas (OSAE)
Rafa Sancho (professorat)
Ana María Mateu (FAPA)
Pepita Costa (FAPA)
Santiago Marí (CEM Sant Joan)
Margalida Ferrer (administració educativa)
Llanos Calvo (professorat)

Comissió NESE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mariví Mengual (CEM Eivissa)
Àngels Martínez (professorat)
Mª Vicenta Gallart (FAPA)
Ana Ribas (FELIB)
Vicente Torres (Administració educativa)
Esperanza Marquès (Plataforma socio-sanitària)

Comissió ISE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dan Cohen (CEPA)
Vicent Torres (administració educativa)
Vicente Bernabé (FAPA)
David Prats (FAPA)
Pere Lomas (OSAE)
Merche Ibarrola (Sector públic/Educació)
Mariví Mengual (CEM Eivissa)
María José Guisado (CEM Sant Josep)
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Comissió transport escolar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Margalida Ferrer (administració educativa)
Santiago Marí (CEM Sant Joan)
Pepita Costa (FAPA)
Ana María Mateu (FAPA)
Rafa Sancho (professorat)
Joana Tur (professorat)

Malgrat tot, els membres d’aquestes comissions poden ser actualitzats en la
mesura que el treball i el temps dels integrants i de les pròpies comissions així
ho requereixin.
2. ACTIVITATS DEL PLE
2.1 Sessions celebrades
Durant l’any 2018, el CEIE va realitzar tres sessions plenàries, els dies 24 de
maig, 24 d’octubre i 21 de novembre. A continuació s’adjunten les còpies de les
actes.
Acta de la sessió del Ple del Consell Escolar Insular d’Eivissa de dia 24 de
maig de 2018
Identificació de la sessió
Núm.: 29
Caràcter: ordinària
Data: 24 de maig de 2018
Horari: 19:00 h.
Lloc: sala de plens de l’Ajuntament de Sant Josep
Assistents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sra. Carolina Alcaraz Escandell, consellera representant de professorat
d’ensenyament no universitari
Sra. Llanos Calvo García, consellera suplent representant de professorat
d’ensenyament no universitari
Sr. Daniel Cohen Schwartz, conseller representant del CEPA
Sra. Pepita Costa i Tur, consellera representant de la FAPA
Sra. Margalida Ferrer Marí, consellera representant de l’Administració
Educativa
Sra. Maria Vicenta Gallart Lledó, consellera representant de la FAPA
Sra. Dolores Guijarro Guillén, consellera representant del personal
d’Administració i serveis dels centres docents, (PAScd)
Sra. Maria José Guisado Costa, consellera representant del CEM de
Sant Josep
Sra. Silvia Hernández Roig, com a representant del personal
d’Administració i serveis dels centres docents, (PAScd)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sr. Pablo Herráez Belenguer, conseller representant de professorat
d’ensenyament no universitari
Sra. Elisa Jiménez Costa, en representació de la FAPA
Sr. Pere Lomas Torres, conseller representant de les organitzacions
sindicals
Sra. Esperanza Marquès Moral, consellera representant de la plataforma
sociosanitària
Sra. Àngels Martínez Corderas, consellera representant de professorat
d’ensenyament no universitari
Sra. Vicenta Mengual Llull, consellera representant del CEM d’Eivissa
Sra. Presentación Ortiz Far, consellera representant dels centres
educatius públic
Sr. David Prats Chaigmeau, com a representant de la FAPA
Sra. Eduvigis Sánchez Meroño, consellera representant del CEM de Sta.
Eulària
Sr. Rafael Sancho Martínez, conseller representant de professorat
d’ensenyament no universitari
Sr. Alberto Taranco Iriondo, president
Sr. Francisco Tienda Pachón, conseller representant del CEM de Sant
Antoni
Sr. Vicent Torres Mora, conseller representant de l’Administració
Educativa
Sra. Joana Tur Planells, consellera representant de professorat
d’ensenyament no universitari

•
Excusen la seua absència:






Sra. Rebeca López Ferrero, consellera representant del personal
d’Administració i serveis dels centres docents, (PAScd)
Sr. Santiago Marí Torres, conseller representant del CEM de Sant Joan
Sra. Maria Planells Planells, vicepresidenta
Sra. Joana Maria Seguí Pons, consellera representant de la UIB
Sra. Gemma Tur Ferrer, consellera representant de l’Associació Pitiüsa
per la Renovació Pedagògica

Absents:
•
•
•
•
•

Sr. Juan José Cardona Riera, conseller representant de professorat
d’ensenyament no universitari
Sra. Estefania Guasch Brooks, consellera representant de la PIMEEF
Sra. Ana Ribas Alonso, consellera representant de la FELIB
Sra. Maria Luisa Roig Riera, consellera representant dels centres
privats
Sra. Neus Tur Marí, consellera representant de l’alumnat

Secretària: Sra. Maria Soledad Torres Martín.
ORDRE DEL DIA:
1. Lectura i aprovació si s'escau de l’acta de la reunió de ple anterior,
2. Informe del president
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3. Revisió i proposta d'aprovació del protocol de renovació de càrrecs del
CEIE,
4. Resultat de les Jornades i curs d’Altes Capacitats,
5. Informació sobre els treballs de la comissió específica ISE,
6. Pressupost per a l’any 2019,
7. Compareixença de representants de la plataforma 0-3 anys per donar
informació sobre els darrers esdeveniments en aquest sector educatiu,
8. Informació de la Delegada Territorial sobre el procès d'escolarització per
al curs 2018 – 2019,
9. Punt obert
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS:
Abans de començar la reunió el president dona la benvinguda a les Sres. Ana
Maria Torres, Sandra Torrent i Maria Isabel Reyes en representació del sector
0-3 anys. Assistiran a aquesta reunió i prendran la paraula en el punt 7 de
l’ordre del dia d’aquest Ple.
1 Lectura i aprovació si s'escau de l’acta de la reunió de ple anterior
S’aprova l’acta del dia 10 d’octubre de 2017 sense cap esmena
2

Informe del president,
El president del CEIE informa sobre els següents punts:
•

Mapa escolar: a partir del que es va decidir en el darrer ple del CEIE,
s’ha enviat una petició d’informació al Sr. Antoni Morante Milla, director
general de Planificació, Ordenació i Centres, sobre la situació actual del
mapa escolar d’Eivissa. En el mateix document es van incloure una sèrie
de punts redactats des de la comissió permanent del CEIE. De moment,
no s’ha rebut cap resposta per part del departament de Planificació,
Ordenació i Centres.

•

Curs de Llengua de signes: durant aquest darrers mesos s’ha realitzat
un curs de Llengua de signes nivell A1 per a docents. Degut a les greus
mancances de personal docent que coneixi la llengua de signes que
existeixen a l’illa, el president explica que està en contacte amb el servei
organitzador i que s’està fent gestions per a poder impartir el següent
nivell el curs vinent.

•

Compareixença del president, Sr. Alberto Taranco, en la Comissió de
Cultura, Educació i Esports del Parlament de les Illes Balears per tal
d’exposar la seva visió i opinions sobre el document elaborat per Illes
per un Pacte Educatiu.
El president explica que va assistir juntament amb els presidents del
Consell Escolar Insular de Mallorca i Menorca. Durant la seua
intervenció va insistir en que ens trobam davant d'una oportunitat
històrica i en la importància del document de Pacte Educatiu que ha
estat creat, treballat i consensuat per una part molt important de la
comunitat educativa.
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•

Transport escolar: el president explica la reunió de la comissió específica
de transport escolar del CEIE amb la consellera del Departament de
Territori i Mobilitat del Consell d'Eivissa, Sra. Pepa Marí Ribas.
Els temes tractats van ser diversos i des del CEIE es va fer incidència en
la importància de dotar a tot l'alumnat (incloent els d’educació no
obligatòria) dels medis adequats per poder desplaçar-se als seus
centres educatius, sigui en horari de matí o de tarda, i que es garanteixi
que aquest transport sigui inclusiu. També es va insistir en la importància
de la presència policial en els centres educatius tant durant l'entrada
com en la sortida de les classes.
La Sra. Pepa Marí va explicar que estan projectant la possibilitat d’unir el
transport convencional amb l’escolar i que aquesta podria ser una
oportunitat per donar resposta a les peticions de transport escolar dels
sectors d’educació no obligatòria.

•

Actualització del formulari de centres durant el curs 2018: el president
explica que s’està actualitzant el formulari que es va enviar durant el
curs 2016 – 2017 als centres de l’illa. Els centres van informant a través
del correu electrònic sobre quines mancances han estat resoltes, quines
estan en espera o en procès de ser ateses i si n’han sortit de noves.
Aquest formulari ens dona molta informació actualitzada i serà una eina
molt útil en les posteriors reunions que tindrem amb la Conselleria
d’Educació. Mostra els resultats que tenim fins el moment i en destaca
els següents punts: les mancances relatives a les connexions de xarxa i
Internet pareix que, en general, s’estan solucionant; tots els centres
segueixen insistint en la necessitat de formació per als/les
acompanyants en els autobusos escolars i encara queden molts de
centres que presenten queixes en infraestructures.
Seguint amb el formulari, el Sr. Taranco comenta que pareix que pot
existir un cert desconeixement dels serveis UVAI per part d’alguns
centres. La Sra. Ferrer explica que cada curs es fan reunions
informatives sobre aquest servei, però farà les gestions oportunes per
esbrinar si existeix falta d’informació. Seguint amb aquest tema els
representants de la FAPA informen que els ha arribat la notícia que,
malgrat que els serveis UVAI existeixen, es fan molt poques visites als
centres d’Eivissa (de vegades només una o dos per curs) ja que
depenen del desplaçament de professionals que venen de Mallorca. Això
constitueix un greu problema i també un greuge comparatiu entre illes.
Informen que, una vegada verificada aquesta informació, faran
l’oportuna queixa a la Conselleria i pensen que el CEIE també hauria de
fer una queixa formal al respecte.

•

Petició de reunió amb el conseller d’Educació i Universitat Sr. Martí
March: el president explica que s’apropa el final de curs i proposa tornar
a demanar una reunió del conseller amb el Ple del CEIE per tal de
tractar temes com les darreres notícies aportades per la FAPA sobre els
serveis UVAI, les obres en infraestructures educatives, el mapa escolar
de l’illa, els desajustos competencials entre el Consell d’Eivissa i la
Conselleria d’Educació, la posada en marxa de l’escoleta de Can Nebot,
etc.
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Sobre els problemes en l’apertura de l’escoleta de Can Nebot, els
presents destaquen que la situació segueix essent preocupant i que els
problemes de les administracions per assumir les competències del seu
funcionament afecten greument a les famílies. Tenim una escoleta
tancada des de fa anys, que es deteriora dia a dia i moltes famílies
esperant.
El president proposa als consellers i conselleres que facin les seues
aportacions sobre els temes que es poden tractar durant la reunió amb
el conseller Marti March a través del correu electrònic. Des del CEIE
enviarem un correu electrònic demanant aportacions i es donarà un
termini de 15 dies per fer-ho.
La Sra. Costa proposa que la reunió amb el conseller sigui després de la
resolució de la comissió d’escolarització, d’aquesta manera tindrem
informació més actualitzada sobre aquest procediment.
S’acorda demanar una reunió amb el conseller d’Educació i Universitat
Sr. Martí March.
3

Revisió i proposta d'aprovació del protocol de renovació de càrrecs
del CEIE
La secretària explica que cal iniciar el procediment de renovació de la
meitat dels càrrecs del ple del CEIE ja que, segons consta en l’article 9 del
ROF del CEIE, aquest s’ha de fer cada dos anys a partir de la data de la
primera sessió constitutiva que va ser el dia 28 de juliol de 2008.
Per a organitzar el procediment explica que, malgrat el ROF del CEIE
conté informació al respecte, troba a faltar dades més específiques i creu
necessari determinar un protocol a seguir. Considera que aquest serà molt
útil per donar informació als futurs integrants del CEIE.
Per a començar a treballar, lliura als assistents el document Proposta de
procediment de renovació dels càrrecs del Ple del CEIE. El document es
revisat i comentat pels/per les assistents i es fan alguns canvis (el
document esmenat i corregit consta com annex 1 d’aquesta acta).
Es fan els següents canvis:
•
•

S’elimina el punt 2
Es corregeixen algunes equivocacions en els llinatges

A continuació la secretària proposa iniciar el procediment de renovació de
la meitat dels representants del CEIE. Explica que en la comissió
permanent de dia 1 de febrer de 2018 es va proposar que la present
renovació es faci per sorteig i per defecte.
La proposta es aprovada pels assistents i es comença amb el sorteig de
les persones que hauran de renovar i que consten a continuació:
•

Del grup (a) format per set representats del professorat dels nivells
educatius de l’ensenyament no universitari de l’illa d’Eivissa, proposats
per les associacions sindicals d’ensenyants d’acord amb la
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representativitat obtinguda en les darreres eleccions sindicals. Un
representant del sector privat i sis del sector públic, renovaran:
Sra. Àngels Martínez Corderas i la seua suplent (STEI)
Sra. Carolina Alcaraz Escandell i el seu suplent (ANPE)
Sra. Llanos Calvo García i la seua suplent (Alternativa Docent)
•

Del grup (b) format per cinc representants dels pares i mares d’alumnes,
proposats per les confederacions o federacions d’associacions de pares
i mares de l’illa d’Eivissa, en proporció a la seva representativitat:
FAMPA, renovaran:
Sra. Pepita Costa i Tur i la seua suplent
Sra. Ana Maria Mateu Aguilar i la seua suplent

s) Del grup (c) format per tres representants de l’alumnat de l’ensenyament
no universitari, proposats per les confederacions o federacions
d’alumnes del corresponent àmbit territorial, en proporció a la seva
representativitat i entre les d’àmbit del sector públic i privat, renovarà:
Sra. Sra. Neus Tur Marí i la seua suplent
•

Del grup (d) format per dos representants del personal d’Administració i
serveis dels centres docents, (PAScd) proposats per les centrals i
organitzacions sindicals del corresponent àmbit territorial, en proporció a
la seva representativitat i entre el sector públic i privat, renovarà:
Sra. Dolores Guijarro Guillén i la seua suplent

t) Del grup (f) format per dos membres en representació de l’Administració
educativa, renovarà:
Sra. Margalida Ferrer Marí i la seua suplent
u) Del grup (j) format per cinc membres en representació dels consells
escolars municipals (un de cada municipi), renovaran:
Sra. Vicenta Mengual Llull, consellera representant del CEM
d’Eivissa, i la seua suplent
Sra. Eduvigis Sánchez Meroño, consellera representant del CEM
de Sta. Eulària, i la seua suplent
•

Del grup (k) format per dos membres en representació dels centres
públics i privats (un de cada), renovarà:
Sra. Presentación Ortiz Far, consellera representant dels centres
educatius públics, i el seu suplent.

•

De la resta de grups (g) un membre en representació de les entitats
municipals (FELIB), (h)
un membre en representació de les
organitzacions patronals: PIMEEF, (i) un membre en representació de
les organitzacions sindicals (OSAE), (l) un membre en representació de
la UIB, (m) un membre en representació de l’Associació Pitiüsa per la
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Renovació Pedagògica, (n) un membre en representació de les
persones discapacitades a designar per la plataforma sociosanitària i (o)
un membre en representació del CEPA (Escola d’Adults), renovaran:
Sr. Albert Marí Planells, en representació de les entitats
municipals (FELIB) i la seua suplent
Sr. Pere Lomas Torres, conseller representant de les
organitzacions sindicals (STEI) i la seua suplent
Sra. Esperanza Marquès Moral, consellera representant de la
plataforma sociosanitària i la seua suplent
Una vegada fet el sorteig, la secretària procedirà a comunicar la petició de
nous nomenaments als sectors implicats. Aprofita per comunicar que es
produiran altres canvis, per exemple en la FAPA, ja que han comunicat per
correu electrònic que volen renovar la seua representació.
4

Resultat de les Jornades i Curs d’Altes Capacitats
El president comenta les seues impressions com assistent al Curs i les
Jornades d'Altes Capacitats. Explica que van ser un èxit d’assistència i que
les ponències van ser molt interessants. Malgrat tot, comenta alguns punts
a millorar com la obligatorietat de pagar una quota per assistir. Explica que
prèviament al seu inici, va contactar amb la UIB per intentar que fos gratuït
però la UIB va insistir que, per temes organitzatius, era millor cobrar una
matrícula tant en el curs com en les jornades amb l’argument que, amb el
pagament d’una matrícula, podien tenir informació més real sobre el
nombre d’assistents. També explica que, a petició de la UIB, els interessats
en obtenir les certificacions van enviar les seues propostes metodològiques,
malgrat que encara no estava aprovat de forma oficial l'atorgament
d'aquests crèdits.
La Sra. Costa afegeix que aquestes jornades i curs han estat molt
interessants i que són completament necessàries. Malgrat tot demana que,
per a les properes, hagi un bloc específic dedicat a les famílies.

5

Informació sobre els treballs de la comissió específica ISE,
La secretària informa sobre l'elaboració de l'ISE. La comissió s’ha reunit fa
unes setmanes i la redacció es troba en el seu procès final. Per la seua
banda explica que és un document molt complex i d'elaboració lenta i pensa
que es pot caure en el perill de dedicar molt de temps a la redacció del
document i no tant a l'extracció de conclusions.
Explica als assistents que en poc temps rebran l’esborrany i demana que
tots participin en les conclusions i comentaris del document ja que és la part
més important.

6

Pressupost per a l’any 2019,
Amb l'objectiu de poder tenir la proposta de pressupost del CEIE aprovada
abans del mes de setembre i així poder enviar-la al departament
d'Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventud del Consell Insular, el
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president proposa el següent pressupost per a l'any 2019 per a que sigui
presentat.
Despesa d’indemnitzacions per assistència als membres del CEIE

10.770

Despesa per publicacions: memòries, informe ISE, etc.

400

Despesa per la celebració de les Jornades i conferències

800

Despesa corrent

250

TOTAL

12.220 €

S'aprova el pressupost per unanimitat.
Sobre els pressupostos d'anys anteriors la secretària informa que els
pagaments per assistència a les reunions del CEIE corresponents als anys
2016 i 2017 van ascendir a 3.210 € i 3.150 € respectivament. Explica que
estan en tramitació i que estan tardant tant en efectuar-se perquè el
procediment està paralitzat ja que cal solucionar temes legals que fan
referència a les competències del Consell Insular d’Eivissa envers el CEIE.
7

Compareixença de representants de la plataforma 0-3 anys per donar
informació sobre els darrers esdeveniments d’aquest sector educatiu.
La Sra. Maria Isabel Reyes pren la paraula i explica als assistents els
darrers esdeveniments referents a la Comissió Tècnica 0-3 anys que s’ha
constituït recentment i de la que en formen part. Aquesta comissió depèn
de la Conselleria d’Educació i Universitat i un dels seus objectius és fer
propostes per al Pla d’Actuació sobre l’Educació 0-3 anys. Han assistit a
diferents reunions i, entre els temes parlats, destaca la necessitat de
reforçar els equips de primerenca, la instauració de beques de menjador
per escoletes, la important funció educativa de les escoletes, guarderies i
altres centres i la regularització d’aquests dos darrers grups. Explica que el
proper dimecres 30 de maig tenen prevista la primera reunió de la comissió
pel Pla 0-3.
La Sra. Martínez demana si en la comissió s’ha parlat d’altres formes
alternatives d’educació com les mares de dia o l’educació a casa. La Sra.
Ana Maria Torres explica que una de les funcions d’aquesta comissió
tècnica és detectar quines són les mancances i problemes més importants
de cada illa i començar a treballar en les solucions. Destaca que existeix
una gran variabilitat entre illes. Mentre que a Menorca gairebé totes les
escoletes són públiques o autoritzades per la Conselleria d'Educació i tota
la comunitat educativa i les institucions estan molt involucrades, en la resta
d’illes les deficiències són greus, descantant de forma preocupant la
situació d’Eivissa on les famílies tenen accés a un nombre molt reduït de
places públiques i en canvi existeixen molts de centres no educatius.
La Sra. Sandra Torrent destaca la diferència existent entre el personal
laboral dels centres públics gestionats directament pel Consell o els
ajuntaments i el personal dels centres públics gestionats per una empresa
privada. Explica que, com a directora d’una escoleta pública de gestió
privada, té veritables problemes per a mantenir el personal de forma
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continuada al llarg dels cursos ja que, degut a les condicions laborals (més
hores i menys salari) els professionals passen al sector públic de seguida
que tenen l’oportunitat.
El president agraeix la presència de les Sres. Ana Maria Torres, Sandra
Torrent i Maria Isabel Reyes explicant que la participació del sector 0-3
anys com a membres integrants del CEIE és fonamental i que caldrà
buscar els instruments necessaris per a formalitzar-la.
8

Informació de la Delegada Territorial sobre el procès d'escolarització
per al curs 2018 – 2019.
A continuació la Sra. Ferrer pren la paraula per a explicar els darrers
esdeveniments en el procès d’escolarització. Informa que el procediment
es troba en marxa i que molta informació és provisional a l’espera que tots
els centres introdueixin les dades en el sistema
De moment, aquestes són les dades que es disposen:

9

Punt obert
La Sra. Sánchez informa als assistents sobre el procès de consulta obert a
l’Ajuntament de Sta. Eulària per a determinar quins itineraris educatius de
Formació Professional es podrien impartir en la segona fase de l’IES Quartó
des Rei. Explica que es va fer una consulta als directors i directores dels
centres del municipi i també es va fer una reunió on va assistir la directora
general de Formació Professional, Sra. Maria Francisca Alorda, la Delegada
Territorial d’Educació, Sra. Margalida Ferrer, el president del CEIE, Sr.
Alberto Taranco i els regidors/regidores d’educació dels diferents
ajuntaments. Finalment la proposta que s’ha realitzat és l’oferta formativa
de cursos del sector Imatge i So. Vol fer constar en aquesta acta la bona
predisposició i col·laboració de la Delegada Territorial durant aquest procés.
Aprofita per demanar que, en la futura reunió amb el conseller, Sr. Martí
March es demani informació sobre l’estat d’implantació i desenvolupament
del protocol d’altes capacitats i també sobre el calendari d’obres i millores
en infraestructures que va presentar la Conselleria.
A continuació la Sra. Tur exposa als presents que el greu problema
d’habitatge a Eivissa està afectant també al sector educatiu ja que, per una
banda molts dels/de les alumnes viuen en habitatges ssobre-ocupades i en
condicions preocupants que impedeixen que puguin gaudir d’un bon procès
d’escolarització i per altra banda perquè el professorat té problemes per
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trobar habitatges que s’ajustin al seu salari. Pensa que des del CEIE
s’hauria de denunciar aquesta situació.
La Sra Mengual informa als assistents que forma part d'una comissió de
Lingüística i Cohesió Social que depèn del Consell Social de la Llengua
Catalana i que considera interessant que, de cara al proper curs, es pugui
treballar en els centres el tema de la identitat de les persones eivissenques
d'avui dia, la diversitat i la importància de la llengua pròpia. Es podria
treballar a través d’exposicions de fotos i vídeos sobre qui som les
eivissenques d'avui. També informa que ja ha fet contactes amb del Consell
Insular i amb l'Institut d'Estudis Eivissencs per tal de concretar la proposta.
La Sra. Martínez demana sobre la condició laboral dels fisioterapeutes i la
Sra. Ferrer explica que, com passava en el cas de les ATE, fins ara tenien
contractes de 6 mesos però que, a partir del proper curs 18/19, passaran a
tenir contracte durant tot el curs (setembre a juny). Abans les/els ATE tenien
contractes de 5h, 6h o 7h i se'ls ha oferit passar de formar voluntària a
contractes de 7h hores, per tant s’ha produït un augment del nombre
d’hores.
Sense res més a tractar es tanca la sessió quan són les 21:20 h.
Annex a l’acta del ple de 24 de maig de 2018 (annex 1)
PROPOSTA DE PROCEDIMENT DE RENOVACIÓ DE CÀRRECS DEL PLE
DEL CEIE (per aprovar):
Antecedents:
•

El procediment de renovació de càrrecs del CEIE ve determinat per
l’article 9 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Insular
d’Eivissa (ROF), aprovat pel Ple del Consell Insular d’Eivissa en sessió
de dia 24 de juliol de 2009 i publicat al BOIB núm. 149, de data 13
d’octubre de 2009).

•

L’article 9 del ROF del CEIE en el punt 6, determina que tots els
membres del Consell Escolar Insular exerceixen el càrrec per un període
de quatre anys.

•

L’article 9 del ROF del CEIE en el punt 7, determina que cada dos anys
s’ha de renovar la meitat de cada un dels grups, alternativament per
excés i per defecte, amb la possibilitat de nova designació per a
períodes successius.

•

El mateix punt 7 del ROF especifica que els terminis de renovació es
computen a partir de la data de la sessió constitutiva de dia 28 de juliol
de 2008.

•

L’article 9 del ROF del CEIE en el punt 8 determina que les conselleres i
els consellers que han exercit les funcions en el CEIE poden tornar a ser
proposats per l’estament o la institució pública que representen en els
processos següents de renovació dels membres.
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•

El dia 26 de setembre de 2015 el Conseller del departament de
d'Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut, Sr. David Ribas
Ribas, va sol·licitar la providència d’inici de l’expedient de modificació i
actualització dels integrants del Consell Escolar Insular d’Eivissa.

•

El dia 8 de febrer de 2016, el Conseller del departament de d'Educació,
Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut, Sr. David Ribas Ribas, va elevar
al Ple del Consell d’Eivissa la proposta de renovació del membres del
Consell Escolar Insular incloent els càrrecs de president, vicepresidenta i
secretària. En el mateix document es va proposar delegar en el Sr.
President del Consell Insular d’Eivissa la potestat de nomenament dels
representants de les entitats que encara no havien estat designades i
també qualsevol canvi o nova proposta de nomenament per aquesta
legislatura.

•

En la sessió de Ple ordinari del Consell Insular d’Eivissa, de dia 26 de
febrer de 2016 es va aprovar la composició del Consell Escolar Insular
d’Eivissa que va quedar de la següent manera:
SECTOR

TITULAR

SUPLENT

UIB (1 vocal)

Joana Maria Seguí Pons

Mª Dolors Forteza
Forteza

CEPA Pitiüses (1 vocal)

Mª Ángeles Méndez Bermúdez Daniel Cohen Schwartz

FAPA (5 vocals)

Pepita Costa i Tur
Ana Maria Mateu Aguilar
Mª Vicenta Gallart Lleó
Vicente Bernabeu Tomás
David Prats

Marta Cardona
Carmen Rodrigo
Esther Úbeda
Lourdes Tur
Rosa Martínez

FELIB (1 vocal)

Albert Marí Planells

Ana Ribas Alonso

PIMEEF (1 vocal)

Estefania Guasch Brooks

Mª Ángeles Marí Puig

Ajuntament d’Eivissa (1
vocal)

Vicenta Mengual Llull

Elena López Bonet

Ajuntament Sant Joan (1
vocal)

Santiago Marí Torres

Catalina Serra Boned

Ajuntament Sant Josep (1 Mª José Guisado Costa
vocal)

Helena Benlloch

Ajuntament St. Eulària (1
vocal)

Ana Maria Costa Guasch

Eduvigis Sánchez Meroño

Ajuntament Sant Antoni (1 Francisco Tienda Pachón
vocal)

Pablo Valdés Cardona

Administració educativa
(Cons. Educ. Gov. IB) (2
vocals)

Isabel Serra Marí
Teresa Bisquert Belmonte

Vicent Torres Mora
Margalida Ferrer Marí

Plataforma Sociosanitària Esperanza Marquès Moral
(1 vocal)

Antonia Ramón Costa

Associació Pitiüsa per la
renovació educativa (1

Isabel Ferrer Arabí

Gemma Tur Ferrer
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vocal)
Consell Insular (2 vocals) Alberto Taranco Iriondo
Maria Planells Planells

Joan Amorós Salinas
Pere Planells Guasch

Sector públic educació
(Cons. Educ. Gov, IB) (1
vocal)

Mercedes Ibarrola Sanmartín

Ernesto Olariaga
Rodríguez

Sector privat educació
(privats i concertats) (1
vocal)

Josep Llull

Josep Mollà Ferrer

PAS cd (2 vocals)

Fina Holgado Cárdenas
Sabino Aramburu Ceballos

Juan Nieto Gil
Rebeca López Ferrero

OSAE (STEI) (1 vocal)

Pere Lomas Torres

Loli Aparicio Aparicio

STEI (3 vocals)

Joana Tur Planells
Àngels Martínez Corderas
Juan José Cardona Riera

Edelmiro Fernández
Otero
Margalida Rosselló Sanz
-------------------------------

UGT (1 vocal)

Joana Piña Vives

Cristina Tirvió Escales

CCOO (1 vocal)

Rafael Sancho Martínez

Toni Cardell Ortús

ANPE (1 vocal)

Carolina Alcaraz Escandell

Víctor Villatoro González

Alt. Docent (1 vocal)

Llanos Calvo García

Mª Antonia Marroig
Colom

Repr. Alumnes (3 vocals)

Sense proposar

Sense proposar

Secretària

Maria Soledad Torres Martín

Marta Arnau Garcia

•

En la mateixa sessió de Ple ordinari del Consell Insular d’Eivissa, de dia
26 de febrer de 2016 es va aprovar proposar com a president del CEIE
al Sr. Alberto Taranco Iriondo i com a vicepresidenta a la Sra. Maria
Planells Planells

•

En la mateixa sessió de Ple ordinari del Consell Insular d’Eivissa, de dia
26 de febrer de 2016 es va proposar delegar en el Sr. President del
Consell Insular d’Eivissa la potestat de nomenament dels representants
de les entitats que encara no havien estat designades i també qualsevol
canvi o nova proposta de nomenament per aquesta legislatura.

•

En el període posterior a aquesta renovació general s’han realitzat nous
nomenament i canvis de representació de forma que, a data d’avui, el
ple del CEIE està constituït per les següents persones:

SECTOR

TITULAR

SUPLENT

UIB (1 vocal)

Joana Maria Seguí Pons

Joan Frau Munar

CEPA Pitiüses (1 vocal)

Mª Ángeles Méndez
Bermúdez

Daniel Cohen Schwartz
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FAPA (5 vocals)

Pepita Costa i Tur
Ana Maria Mateu Aguilar
Mª Vicenta Gallart Lleó
Vicente Bernabeu Tomás
David Prats

Marta Cardona
Carmen Rodrigo
Esther Úbeda
Lourdes Tur
Rosa Martínez

FELIB (1 vocal)

Albert Marí Planells

Ana Ribas Alonso

PIMEEF (1 vocal)

Estefania Guasch Brooks

Mª Ángeles Marí Puig

Ajuntament d’Eivissa (1
vocal)

Vicenta Mengual Llull

Elena López Bonet

Ajuntament Sant Joan (1 Santiago Marí Torres
vocal)

Catalina Serra Boned

Ajuntament Sant Josep
(1 vocal)

Helena Benlloch

Mª José Guisado Costa

Ajuntament St. Eulària (1 Eduvigis Sánchez Meroño
vocal)

Ana Maria Costa Guasch

Ajuntament Sant Antoni
(1 vocal)

Pablo Valdés Cardona

Francisco Tienda Pachón

Administració educativa Vicent Torres Mora
(Cons. Educ. Gov. IB) (2 Margalida Ferrer Marí
vocals)

Isabel Serra Marí
Teresa Bisquert Belmonte

Plataforma
Sociosanitària (1 vocal)

Antonia Ramón Costa

Esperanza Marquès Moral

Associació Pitiüsa per la Gemma Tur Ferrer
renovació educativa (1
vocal)

Isabel Ferrer Arabí

Consell Insular (2
vocals)

Joan Amorós Salinas
Pere Planells Guasch

Alberto Taranco Iriondo
Maria Planells Planells

Sector públic educació
Presentación Ortiz Far
(Cons. Educ. Gov, IB) (1
vocal)

Ernesto Olariaga Rodríguez

Sector privat educació
(privats i concertats) (1
vocal)

Maria Luisa Roig Riera

Josep Mollà Ferrer

PAS cd (2 vocals)

Fina Holgado Cárdenas
Dolores Guijarro Guillem

Juan Nieto Gil
--------------------------

OSAE (STEI) (1 vocal)

Pere Lomas Torres

Loli Aparicio Aparicio

STEI (3 vocals)

Joana Tur Planells
Àngels Martínez Corderas
Juan José Cardona Riera

Edelmiro Fernández Otero
Margalida Rosselló Sanz
-------------------------------

UGT (1 vocal)

Pablo Herráez Belenguer

Cristina Tirvió Escales

CCOO (1 vocal)

Rafael Sancho Martínez

Toni Cardell Ortús

ANPE (1 vocal)

Carolina Alcaraz Escandell

Víctor Villatoro González

Alt. Docent (1 vocal)

Llanos Calvo García

Graciela Irene Massiano
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Castellano
Repr. Alumnes (3 vocals) Neus Tur Marí
Carmen Aguilera Buendía
Toni Escandell Tur
Secretària

Catalina Torres Escandell
Carolina Cardona Marty
Candela Torres Arellano

Maria Soledad Torres Martín

---------------------------------

Amb tota la informació anterior i donat que, segons consta en el punt 7 del
ROF del CEIE els terminis de renovació de la meitat dels càrrecs del ple es
computen a partir de la data de la sessió constitutiva de dia 28 de juliol de
2008, pertoca començar amb el procediment de la meitat de càrrecs del Ple
del CEIE.
Malgrat tot ens trobam que, al marge del que s’estipula en l’article 9 del
Reglament d’organització i funcionament del Consell Insular d’Eivissa
(ROF) del CEIE, no existeix cap procediment més detallat de com s’ha de
realitzar aquesta renovació i, una vegada revisades les actes tant de
comissions permanents com de Ple del CEIE tampoc s’ha trobat cap
aprovació o acord que especifiqui com s’ha de realitzar el procés.
Per tot això es proposa a la aquesta Comissió permanent acordar els
següent punts que marcaran quines seran les passes necessàries per al
procediment de renovació de càrrecs del CEIE:
1) La renovació en la representació d’un càrrec en un determinat sector
s’haurà de fer tant a nivell del titular com del suplent.
2) Em el cas dels sectors representats en el Ple del CEIE per un únic
nomenament (UIB, FELIB, PIMEEF, OSAE, APREP, Plataforma
Sociosanitària i CEPA), es farà un sorteig un un bloc únic per determinar
quins seran renovats. La resta seran renovats en el següent
procediment.
3) La notificació de renovació de representació de cada sector representat
en el CEIE es farà via correu electrònic i es donarà un termini de 15 dies
per a respondre.
4) Tal i com es va aprovar en la Comissió permanent de dia 1 de febrer de
2018, la present renovació es farà per sorteig i per defecte. D’aquesta
manera la següent renovació s’haurà de fer per excés i així
successivament en les posteriors.
5) Pel que fa als components de cada sector, la selecció de les persones
que hauran de renovar es farà per sorteig en una sessió de ple del
CEIE. La resta renovaran els seus càrrecs transcorreguts dos anys més.
Eivissa, a 25 d’abril de 2018
EXTRACTE DEL Reglament d’organització i funcionament del Consell
Escolar Insular d’Eivissa (ROF), aprovat pel Ple del Consell Insular
d’Eivissa en sessió de dia 24 de juliol de 2009 i publicat al BOIB núm. 149,
de data 13 d’octubre de 2009).
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Article 9. Designació, presa de possessió, durada del mandat i cessament
del mandat.
,

1.- Els consellers i les conselleres i les persones que en són suplents, seran
designats pel Consell Insular d’Eivissa i el President i el Vicepresident seran
designats pel Govern de les Illes Balears a proposta del Consell Insular
d’Eivissa. La designació es fa en funció de la representació dels sectors
que s’esmenten en l’article anterior i, si escau, a proposta de les
organitzacions o entitats pertinents.
2.- Quan, per designar representants dels diferents sectors, s’ha de
computar la representativitat, s’ha de referir exclusivament a la que
correspon a l’illa d’Eivissa. La representativitat s’ha d’acreditar recorrent als
registres públics, si n’hi ha, o per qualsevol altre mitjà de prova lícit.
3.- La representativitat proporcional dels consellers proposats per les
organitzacions sindicals s’ha de calcular segons el que assenyala la Llei
orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical, per a la representació
institucional davant les administracions públiques i altres entitats i
organismes que la preveuen.
4.- Els membres del CEIE titulars , una vegada designats pel ple del
Consell Insular d’Eivissa, han de prendre possessió del càrrec en la sessió
immediata del Ple del CEIE. A aquest efecte la Presidència del CEIE n’ha
d’expedir les credencials corresponents.
5.- La presa de possessió només té caràcter protocol·lari, i tots els
membres titulars i suplents, poden exercir tots els seus drets des del mateix
dia en què són nomenats pel Ple del Consell Insular, i per decret del
Conseller d’Educació i Cultura.
6.- Tots els membres del Consell Escolar Insular exerceixen el càrrec per un
període de quatre anys, sense perjudici dels canvis que es produeixen pel
cessament anticipat d’algun dels membres. En acabar el termini per al qual
han estat nomenats, les conselleres i els consellers cessen de forma
automàtica i aquest cessament s’ha de fer efectiu quan s’han de nomenar
els nous membres.
7.- Cada dos anys es renovarà la meitat de cada un dels grups,
alternativament per excés i per defecte, amb la possibilitat de nova
designació per a períodes successius. Els terminis de renovació es
computen a partir de la data de la sessió constitutiva de dia 28 de juliol de
2008.
8.- Les conselleres i els consellers que han exercit les funcions en el CEIE
poden tornar a ser proposats per l’estament o la institució pública que
representen en els processos següents de renovació dels membres.
9.- Els sectors, les entitats i les organitzacions que han proposat els
membres del CEIE poden revocar-los i substituir-los en qualsevol moment.
10.- Els membres del CEIE que ho són en virtut de la representació que
exerceixen perden aquesta condició en el moment de perdre la condició de
representants dels seus col·lectius.
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11.- Són també causes de cessament del càrrec de consellera o conseller a
més de les ja esmentades, la renúncia per escrit dirigida a la Presidència
del CEIE; la incompatibilitat sobrevinguda; la condemna per delicte en virtut
de sentència ferma que inhabiliti per a l’exercici d’un càrrec públic; la
incapacitat declarada legalment; la pèrdua de la condició política de
ciutadana o ciutadà de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i
l’incompliment greu o reiterat de les funcions amb la declaració prèvia del
Ple del CEIE. En aquests casos la persona suplent ha de reemplaçar la
titular, fins que l’entitat o l’organisme que la proposà presenti una nova
proposta de membre titular i suplent. El nou membre ho ha de ser pel temps
que resti per completar el mandat o fins que cessi.
12.- En cas d’absència justificada o de malaltia, els membres titulars són
substituïts en el Ple i en les comissions per les persones que en són
suplents.
13.- Cada organització o entitat ha de proposar al Consell d’Eivissa les
persones que l’han de representar, titulars i suplents, després que la
Presidència del CEIE hagi sol·licitat les propostes i hagi atorgat un termini
de quinze dies hàbils per trametre-les. La Presidència del CEIE ha de
trametre la proposta al Ple del Consell Insular, i quan s’escaigui per decret
del Conseller d’Educació i Cultura (segons acord del ple del Consell
Insular).
Acta de la sessió del Ple del Consell Escolar Insular d’Eivissa de dia 24
d’octubre de 2018
Identificació de la sessió
Núm.: 30
Caràcter: ordinària
Data: 24 d’octubre de 2018
Horari: 16:00 h.
Lloc: UIB
Assistents:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sra. Carolina Alcaraz Escandell, consellera representant de professorat
d’ensenyament no universitari
Sra. Llanos Calvo García, consellera suplent representant de professorat
d’ensenyament no universitari
Sra. Pepita Costa i Tur, consellera representant de la FAPA
Sra. Margalida Ferrer Marí, consellera representant de l’Administració
Educativa
Sra. Dolores Guijarro Guillén, consellera representant del personal
d’Administració i serveis dels centres docents, (PAScd)
Sra. Silvia Hernández Roig, com a representant del personal
d’Administració i serveis dels centres docents, (PAScd)
Sr. Pablo Herráez Belenguer, conseller representant de professorat
d’ensenyament no universitari
Sra. Elisa Jiménez Costa, consellera representant de la FAPA
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sr. Pere Lomas Torres, conseller representant de les organitzacions
sindicals
Sra. Vicenta Mengual Llull, consellera representant del CEM d’Eivissa
Sra. Presentación Ortiz Far, consellera representant dels centres
educatius públics
Sra. Eduvigis Sánchez Meroño, consellera representant del CEM de Sta.
Eulària
Sr. José Sánchez Rubiño, conseller representant de la FAPA
Sr. Rafael Sancho Martínez, conseller representant de professorat
d’ensenyament no universitari
Sra. Catalina Serra Boned, consellera representant del CEM de Sant
Joan
Sr. Alberto Taranco Iriondo, president
Sra. Gemma Tur Ferrer, consellera representant de l’Associació Pitiüsa
per la Renovació Pedagògica
Sra. Lourdes Tur Serra, consellera representant de la FAPA

Excusen la seua absència:





Sra. Esperanza Marquès Moral, consellera representant de la plataforma
sociosanitària
Sra. Maria Planells Planells, vicepresidenta
Sra. Joana Maria Seguí Pons, consellera representant de la UIB
Sr. Francisco Tienda Pachón, conseller representant del CEM de Sant
Antoni

Absents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sr. Juan José Cardona Riera, conseller representant de professorat
d’ensenyament no universitari
Sr. Daniel Cohen Schwartz, conseller representant del CEPA
Sr. David Prats Chaigmeau, com a representant de la FAPA
Sra. Estefania Guasch Brooks, consellera representant de la PIMEEF
Sra. Maria José Guisado Costa, consellera representant del CEM de
Sant Josep
Sra. Àngels Martínez Corderas, consellera representant de professorat
d’ensenyament no universitari
Sra. Ana Ribas Alonso, consellera representant de la FELIB
Sra. Maria Luisa Roig Riera, consellera representant dels centres privats
Sra. Neus Tur Marí, consellera representant de l’alumnat
Sra. Joana Tur Planells, consellera representant de professorat
d’ensenyament no universitari

Secretària: Sra. Maria Soledad Torres Martín.
ORDRE DEL DIA:
1. Compareixença del Sr. conseller d'Educació i Universitat, Sr. Martí March
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS:
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El president del Consell Escolar Insular d’Eivissa dona la benvinguda al
Conseller d’Educació i Universitat, Sr. Martí March i als directors/es generals de
Personal Docent, Sra. Rafaela Sánchez; de Planificació, Ordenació i Centres,
Sr. Toni Morante; d’Innovació i Comunitat Educativa, Sr. Jaume Ribes; de
Personal Docent, Sra. Maria Francisca Alorda i a la Sra. Margalida Ferrer,
Delegada Territorial d’Educació.
Assisteix també a la reunió el Conseller d'Educació, Patrimoni, Cultura, Esports
i Joventut, Sr. David Ribas.
A continuació el Sr. Martí March comença la seua intervenció fent una exposició
a partir de les preguntes i els temes que prèviament li van ser proposats per
part dels membres del Consell Escolar Insular d’Eivissa.
Educació 0-3 anys
Referent a la pregunta sobre els incompliments dels acords 0-3, el conseller
considera que no ha hagut cap incompliment. Explica que des de la seua
arribada, la conselleria va començar a treballar en un procés de posada en
valor l’educació 0-3 i això s’ha reflectit en temes variats com els plans de
formació, els ajuts econòmics als centres, la dedicació pressupostària i la
constitució d’una comissió 0-3. Malgrat tot reconeix que aquesta etapa
necessita una regulació i la modificació dels decrets que se’n derivin.
Pel que fa a l’escoleta de Can Nebot explica que el Consell d’Eivissa ha cedit el
seu ús a la Conselleria i estan pendents de registrar-la i fer la licitació externa
de la seua gestió. La partida pressupostària està consignada en el pressupost
del 2019, encara que suposa que l’escoleta no entrarà en funcionament fins el
curs 19-20.
Col·legi de docents de les Balears
La conselleria considera important que existeixi una representació dels docents
però aclareix que no poden recolzar cap iniciativa de forma específica. La
proposta de creació del col·legi ha estat aprovada pel Parlament i ara comença
la seua tramitació amb la definició de les característiques que regiran aquest
futur col·legi de docents i això inclou informes legals. Sobre aquest aspecte
informa que la conselleria ha demanat informes a Madrid i, de moment, les
respostes exposen que els docents no estaran obligats a col·legiar-se per
poder treballar, per tant, el futur col·legi només representarà als docents que
n’estiguin inscrits.
També explica que a Balears ja existeix un Col·legi de químics que inclou la
docència i que caldrà estudiar si és viable aquesta existència doble. Per altra
banda explica que, en l’avantprojecte de llei d’educació que s’està preparant
des del govern central, s’inclou un apartat sobre la participació de la comunitat
educativa amb la creació de meses sectorials de docents i d’alumnat.
Pacte Educatiu
Sobre aquest tema, el Sr. Martí March explica que la ponència política sobre el
Pacte Educatiu ha acabat i donat a conèixer les seues conclusions. No ha
hagut pacte polític al respecte, malgrat tot explica que l’esborrany
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d’avantprojecte de llei d’educació que s'està elaborant podrà utilitzar com a
base les idees exposades en el document d’Illes per un Pacte.
Comitè de salut laboral
Pel que fa a la pregunta sobre quan es constituirà el comitè de salut laboral
d’Eivissa, el conseller exposa que en setembre de 2015 es van signar una sèrie
d’acords, entre els que estava la creació d’aquest comitè, malgrat tot explica
que no hi ha metge i que s’han fet les convocatòries.
Inspecció
Sobre la contractació de nous inspectors/res a Eivissa, el Sr. Martí March
exposa que, quan va arribar a la conselleria, havia 10 inspectors/res a tota
Balears, que en les passades oposicions van sortir 15 places noves i que està
previst treure noves en les pròximes oposicions. El seu objectiu és que a les
Pitiüses el cos d'inspecció estigui format per un total de 4 persones.
Plus insularitat
Sobre la petició d’un plus d’insularitat per al professorat, el conseller considera
que és un tema de llarg abast i que no es pot considerar en el temps que queda
en aquesta legislatura. La Sra. Rafaela afegeix que el salari del professorat és
competència del govern central i que el Govern Balear no pot actuar de forma
autònoma a diferència del que passa en la Conselleria de Sanitat ja que
aquesta si és una competència autonòmica.
El Sr. Taranco insisteix explicant que aquesta reivindicació és important i que
afecta a la qualitat de l’ensenyament a Eivissa, ja que els preus són tan elevats
(especialment en l’habitatge) que els centres tenen problemes per trobar
professorat i cobrir les baixes i les mitges jornades. El Sr. Lomas insisteix en
que és un problema molt greu i que cal actuar i buscar solucions. Per acabar el
conseller explica que pren nota d’aquesta petició i que la transmetrà a la
Conselleria d’Hisenda per saber si es pot incloure en qualque règim especial.
Personal d'Administració i Serveis (PAS) i auxiliars administratius de CEIP
Sobre el personal administratiu la conselleria és conscient de les mancances,
especialment en alguns centres de l'Illa. Malgrat que la seua contractació
depèn de Funció Pública, la conselleria d'educació treballa per resoldre els
problemes.
Sobre la necessitat de contractació d’auxiliars administratius en els centres de
primària, aquesta també depèn de Funció Pública. El conseller reconeix la
necessitat i explica que aquest curs s’ha començat un procés de tres anys de
durada on s’aniran contractant auxiliars. De moment s’han contractat 30
persones que donen suport a 55 centres i està programada la contractació de
30 auxiliars per any fins arribar a un total de 90. Sobre els criteris de designació
d’aquest personal en els centres explica que han estat objectius.
Personal sanitari i educadors socials
El conseller explica que actualment la conselleria prioritza les figures dels
educadors socials i altres figures educatives abans que el personal sanitari en
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els centres. Per exemple, s'han compromès a contractar educadors socials
(actualment hi ha 18) i es vol seguir treballant per a reforçar aquesta figura
definint el seu estatus dins de les plantilles.
Per tant, ara per ara, i degut a les mancances que s'han patit aquests darrers
anys, l'objectiu és millorar la plantilla educativa dels centres. Això no impedeix
que alguns centres, segons la seua necessitat, puguin comptar amb
fisioterapeutes o infermers/res i això es fa en contacte amb la Conselleria de
Salut. Per altra banda explica que li agradaria que hagués una col·laboració
més intensa entre els departaments d’educació i de serveis socials dels
ajuntament ja que l’escola cada dia assumeix problemàtiques més diverses. El
Sr. Ribas afegeix que, des del seu departament, estan en contacte amb la
Conselleria de Salut per a realitzar programes de promoció de la salut.
La Sra. Jiménez intervé per a explicar que comptar amb un infermer o
infermera en els centres obriria la possibilitat de que l’alumat amb problemes
més greus de salut pogués assistir a classe en els centres ordinaris.
Auxiliars Tècnics Educatius
Sobre la problemàtica dels ATE explica que la seua contractació depèn de la
Conselleria de Funció Pública i que s’ha començat a plantejar que formin part
del personal d’Educació, però abans s’ha d’estudiar com es faria el traspàs i
com es definirien les condicions. Això necessita el seu temps i per tant no es
farà durant aquesta legislatura. Malgrat tot s’ha incrementat el número d’ATE
(encara no és suficient) i s’ha millorat les condicions laborals incrementant el
temps de contracte i el número d’hores diàries.
Relacionat amb aquest tema, la Sra. Jiménez demana informació sobre el Pla
Estratègic d’Inclusió Educativa (estava en el programa electoral) i el Sr. Martí
March explica no s’ha redactat com a tal però que al llarg d'aquesta legislatura
s’han posat en marxa les actuacions d’integració educativa que s'havien
planificat.
Programes MENTORIMENT, ESTALMAT i altres
Davant l'argumentació que les illes menors no poden accedir a aquests
programes en les mateixes condicions que Mallorca, el conseller explica que
moltes d'aquestes activitats es fan a través de convenis i altres acords amb la
UIB i és la universitat la responsable de les aportacions econòmiques de
desplaçament i dietes. De vegades també s'han aconseguit subvencions de
tipus esponsorització amb companyies de transport aeri i marítim que pagaven
els bitllets de l'alumnat però no dels acompanyants.
Oposicions en educació
El Sr. Martí March explica que es vol reduir el percentatge d’interins a Eivissa i
Formentera, però que la proporció és tan alta que no es podrà fer només en
una legislatura. També són conscients que, malgrat les convocatòries
d'oposicions, algunes places segueixen quedant buides o inclús en algunes no
s'ha presentat cap opositor/a. Explica que a finals d'aquest curs (en 2019)
tornaran a convocar-se oposicions.
Infraestructures educatives
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A continuació el conseller revisa les preguntes realitzades sobre
infraestructures educatives, però abans explica que ha donat instruccions a
l’IBISEC per a que, durant el temps que queda de curs, es dediquin a les
actuacions més importants i que poden suposar augmentar les places
educatives.
Respecte al futur CEIP de ses Planes, el projecte està a l’ajuntament. Del CEIP
Sant Carles, a final de mes estarà en marxa la primera part de l’ampliació i la
seua licitació tardarà poc. A Sta. Eulària, des de finals de juny, tenen cedit el
solar on s'instal·larà el CEIP. En el projecte de Sa Coma s’han redactat els
documents necessaris i falta redactar el projecte definitiu per transformar el dos
edificis necessaris per l’EOI i l’Escola l’Art. A finals d’any es firmarà el protocol
perquè l’escola d’Art pugui passar a Sa Coma ja que abans caldrà revisar els
edificis per esbrinar quins són els més adients per la instal·lació dels tallers.
Sobre l’ampliació de la biblioteca del CEIP Balansat informa que no s’ha pogut
realitzar ja que era necessari tombar una paret i això no era viable
estructuralment. Sobre les millores al CEIP Labritja s’ha fet l’ampliació en la
zona de càtering i han quedat pendent les obres d’eliminació de barreres
arquitectòniques. Al CEIP Torres de Balàfia s’ha millorat la instal·lació elèctrica i
l’alarma contra incendis, però queden pendents altres peticions.
El conseller també informa que les obres projectades als CEIP Sant Ciríac,
l’Urgell i Can Cantó han tornat a quedar desertes per segona vegada.
Sobre les obres i remodelacions de petita intensitat que molts de centres
necessiten, el conseller explica que moltes no apareixen en les llistes
d’infraestructures de la conselleria i demana als centres que les sol·licitin a
través de la Direcció General d’Infraestructures i no directament a l’IBISEC ja
que aquesta és la millor manera per poder organitzar els treballs.
Específicament sobre la supressió de barreres arquitectòniques reconeix que
no s’ha pogut fer molta feina.
Sobre la pregunta de per què la conselleria construeix més infraestructures
educatives a través de convenis a Eivissa que a la resta d'illes (especialment
Mallorca), el Sr. Morante explica que la conselleria intenta utilitzar aquest
procediment des de fa temps i sempre que sigui possible, ja que els
ajuntaments solen ser més ràpids que la pròpia conselleria, tant en la tramitació
com en la part econòmica. No estan d'acord en que existeixi un tracte diferent
per illes i afirmen que es fan convenis a totes les illes i que això depèn de la
voluntat de cada ajuntament, explicant que inclús en fan convenis a la inversa
com ha estat el cas de Formentera.
Una vegada acabada l’exposició del conseller s’obre un torn de paraula que
comença el Sr. Taranco explicant que són moltes les necessitats que pateix la
nostra illa d’entre les que es pot destacar una molt bàsica i és la redacció d’un
mapa escolar que reflecteixi les necessitats específiques d’Eivissa. Aprofita per
lliurar als representants de la conselleria el resum del formulari que el CEIE
confecciona des de fa dos anys on la major part dels centres de l’illa ens han
comunicat les seues necessitats. Del formulari destaca les mancances de
personal i altres necessitats que pateix l’alumnat NESE (per exemple la falta
d’intervencions dels serveis UVAI) i les queixes en el servei de transport
escolar.
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Sobre el mapa escolar, el Sr. Morante coincideix en que no existeix cap mapa
escolar específic per Eivissa i que actualment treballen amb un pla
d’infraestructures que s’actualitza cada any. Explica que no tenen capacitat
humana per fer més. Sobre el transport escolar, i específicament sobre els
acompanyants, el Sr. Ribes explica que les empreses no troben personal per
contractar ja que, malgrat que els salaris a Eivissa són un 30% més elevats que
a la resta d’illes, la jornada de dos hores diàries és molt reduïda. Donat aquest
problema s’han establert prioritats i el servei està cobrint, en primer lloc, els
autobusos de primària i, en segon lloc, els de de secundària. Sobre les UVAI,
explica que eren conscients del dèficit que patien Menorca i Eivissa i que s’ha
fet feina per reduir-lo, per exemple, en els plecs de condicions s’ha demanat de
forma específica que hagi una persona per Eivissa i una per Menorca. Malgrat
tot són conscients que això no és suficient i estan en procés de replantejament
d’aquest servei i es millorarà a mesura que els contractes es vagin renovant.
Sobre el mapa escolar i en relació amb l’FP, la Sra. Alorda explica que durant el
curs passat va estar en contacte amb la delegada territorial per planificar i
avaluar les necessitats de l’FP. Per exemple, pel que fa als mòduls de cuina de
l’IES Balàfia, una vegada analitzades les dades de matriculació, no hi ha
alumnes que demanin ampliar aquest cicle que també està a Sant Antoni, per
tant, el plantejament de la conselleria és buscar altres línies de FP que puguin
ser interessants per l’alumnat. Explica que les necessitats de l’FP a Eivissa i el
seu desenvolupament depenen, entre d’altres, de trobar els centres on
instal·lar-les i que la manca d’espai provoca que no trobin llocs adients on
poder impartir molts dels mòduls professionals. Per altra banda, la necessitat
de personal durant les temporades d’estiu provoca que molts de centres de FP
quedin buits abans que l’alumnat hagi acabat el seus procés formatiu.
La Sra. Hernández, demana si saben quines són les ràtios que utilitza funció
pública per proveir el personal administratiu als centres. Sap que la ràtio és de
500 alumnes i que, per exemple a Sant Agustí, tenen 498 alumnes. Demana, si
en aquests casos es podria estudiar l’augment del personal ja que es tracta
d’una diferència mínima. També demana com, des del grup que ella representa,
es podria ajudar a la conselleria per a millorar la situació. Insisteix que en
centres com els IES Balàfia i Sant Agustí, només hi ha una persona de
personal administratiu i la feina és tan intensa que necessiten l’ajut del personal
de direcció i això altera les funcions dins del centre i la dedicació a l’alumnat.
Sobre la primera part, el Sr. Martí March contesta que desconeix les ràtios
específiques que s’utilitzen, sobre la segona creu que la seua millor funció és
seguir informant i pressionant a la Conselleria.
La Sra. Ortiz explica que aquest matí el conseller ha mantingut una reunió amb
els directors i directores dels centres i que coincideixen en que molts dels
problemes i retards que sorgeixen durant les obres són deguts a falta de
previsió i errors en la planificació, per exemple en les obres al CEIP Sant Jordi,
la construcció de l’ascensor ha portat problemes per no haver detectat
prèviament un biga o que la nova porta exterior que s’ha obert ha provocat
inundacions. El Sr. Martí March està d’acord amb les seues apreciacions i
explica que, abans de fer qualsevol obra, és necessari realitzar una consulta al
centre implicat, malgrat tot insisteix en el gran volum de feina que està
realitzant la conselleria ja que, només aquest estiu, s’han portat a terme 124
obres i el nombre d’incidències ha estat baix.
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La Sra. Sánchez, com a representant del CEM de Sta. Eulària, demana si la
Conselleria d’Educació pot intercedir davant la Comissió Balear de Medi
Ambient ja que des del 2017 estan a l’espera d’un informe sobre la modificació
de la norma 10, per a poder cedir a la conselleria el solar on es construirà el
futur CEIP del municipi. Sobre l’elevat número de convenis que realitza la
conselleria per a la construcció d’infraestructures educatives a l’illa d’Eivissa
insisteix en que, comparativament, és molt elevat a la nostra illa. A continuació
demana informació sobre el CEIP Sant Ciríac, per a saber quan està previst fer
la reforma integral del centre, sobre l’IES S’Algarb demana la situació del cicle
formatiu d’Integració Social, en referència a la manca d’un intèrpret de signes.
Sobre el CEIP Sant Ciríac, el Sr. Morante explica que ja s’han començat a
realitzar obres i sobre el CEIP de Sant Carles, el Sr. conseller afegeix que, en
la fase de reforma i ampliació, no tenen previst signar cap conveni amb
l’Ajuntament ja que serà finançat des del començament per la Conselleria
d’Educació.
A continuació, i sobre els programes que impliquen el trasllat de l’alumnat a
Mallorca, el Sr. Herráez insisteix que aquests viatges provoquen que l’alumnat
no participi en les mateixes condicions que la resta i que el mateix passa amb
els aspirants que només tenen tribunal d’oposicions a Mallorca. El Sr. Ribes
explica que molts d’aquests programes son proposats per la UIB i que s’utilitza
material que només està a Mallorca, posa com exemple els programes de
ciència que utilitzen material específic com els microscopis electrònics de la
UIB. Sobre els tribunals d’oposicions la Sra. Rafaela Sánchez explica que
sempre s’intenta que hagi tribunals a totes les illes, però que no sempre és
possible, especialment en aquells que són molt específics o que no tenen
funcionaris suficients per a constituir el tribunal. Sobre aquest punt el Sr.
Herráez demana si no es podien fer canvis en els decrets que regulen les
proves d’oposició per a que algunes de les proves (per exemple l’escrita) es
puguin fer a les illes i posteriorment viatjar a Mallorca per a fer la part més
pràctica.
Seguint amb el tema del professorat el Sr. Sancho incideix en la falta
d’estabilitat de les plantilles i demana a la Conselleria si s’ha plantejat
considerar els centres d’Eivissa i Formentera com a centres d’especial dificultat
ja que això permetria al professorat tenir més punts i això podria servir com a
motivació per elegir aquest tipus de places. El Sr. Martí March contesta no s’ha
considerat i la Sra. Rafaela Sánchez, explica que, d’existir aquesta opció,
només afavorirà al professorat per sortir de les nostres illes i que no serviria per
mobilitats dins de l’arxipèlag.
Sobre el tema del transport escolar, el Sr. José Sánchez, explica que la manca
d’acompanyants en els autobusos no només és causat per un tema econòmic i
explica que, per exemple, moltes vegades aquest personal no pot tornar a casa
perquè l’autobús els deixa lluny del punt de partida. Explica també que és
president de l’APIMA de l’IES Quartó des Rei i que els ha arribat la notícia que
en uns anys tindran batxillerat i també saben que augmentaran 1r d’ESO amb
un grup més. Aprofitant la reunió demana a la conselleria si pot accelerar les
obres de la segona fase del centre i així evitar els futurs problemes de falta
d’espai que molt probablement patiran. El Sr. Morante confirma que tindran
batxillerat i explica que la segona fase està prevista en el pla 19-23.
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La Sra. Costa fa una intervenció en representació de la Sra. Esperanza
Marquès, presidenta d’ACTEF, referida al Protocol de Detecció d’Altes
Capacitats. Opinen que la progressió del programa és molt lenta i que falta
formació per al professorat ja que s’han organitzat campus i postgraus que
només es fan a Mallorca. Per tant es demana a la Conselleria un esforç per a
que aquestes formacions arribin a Eivissa. El Sr. Ribes dona la raó a la Sra.
Marqués i explica que queda molta feina per fer, ja que arribar a tot el col·lectiu
del professorat requerirà temps i esforç.
El Sr. Lomas demana als representants de la Conselleria quina quantitat
econòmica s’ha invertit durant aquest període ja que sap que, durant la
legislatura anterior, es van invertir en educació 14,5 milions. El Sr. Morante
explica que ells han invertit 45 milions d’euros i que esperen arribar als 75.
Sense més punts a tractar la reunió acaba quan són les 18:45 h.
Acta de la sessió del Ple del Consell Escolar Insular d’Eivissa de dia 21 de
novembre de 2018
Identificació de la sessió
Núm.: 31
Caràcter: ordinària
Data: 21 de novembre de 2018
Horari: 19:00 h.
Lloc: Ajuntament d’Eivissa (CETIS – Aula 4t planta)
Assistents:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sr. José Manuel Bar Cendón, conseller representant de l’Administració
Educativa
Sra. Llanos Calvo García, consellera suplent representant de professorat
d’ensenyament no universitari
Sr. Daniel Cohen Schwartz, conseller representant del CEPA
Sra. Pepita Costa i Tur, consellera representant de la FAPA
Sra. Teresa Bisquert Belmonte, consellera representant de
l’Administració Educativa
Sra. Maria Vicenta Gallart Lledó, consellera representant de la FAPA
Sra. Dolores Guijarro Guillén, consellera representant del personal
d’Administració i serveis dels centres docents, (PAScd)
Sra. Silvia Hernández Roig, com a representant del personal
d’Administració i serveis dels centres docents, (PAScd)
Sr. Pablo Herráez Belenguer, conseller representant de professorat
d’ensenyament no universitari
Sra. Elisa Jiménez Costa, consellera representant de la FAPA
Sra. Àngels Martínez Corderas, consellera representant de professorat
d’ensenyament no universitari
Sra. Vicenta Mengual Llull, consellera representant del CEM d’Eivissa
Sr. David Prats Chaigmeau, com a representant de la FAPA
Sra. Eduvigis Sánchez Meroño, consellera representant del CEM de Sta.
Eulària
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•
•
•

Sr. Rafael Sancho Martínez, conseller representant de professorat
d’ensenyament no universitari
Sr. Alberto Taranco Iriondo, president
Sra. Joana Tur Planells, consellera representant de professorat
d’ensenyament no universitari

Excusen la seua absència:
•
•
•
•
•

Sr. Pere Lomas Torres, conseller representant de les organitzacions
sindicals
Sra. Presentación Ortiz Far, consellera representant dels centres
educatius públics
Sra. Maria Planells Planells, vicepresidenta
Sra. Joana Maria Seguí Pons, consellera representant de la UIB
Sr. Francisco Tienda Pachón, conseller representant del CEM de Sant
Antoni

Absents:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sra. Carolina Alcaraz Escandell, consellera representant de professorat
d’ensenyament no universitari
Sr. Juan José Cardona Riera, conseller representant de professorat
d’ensenyament no universitari
Sra. Estefania Guasch Brooks, consellera representant de la PIMEEF
Sra. Maria José Guisado Costa, consellera representant del CEM de
Sant Josep
Sr. Santiago Marí Torres, conseller representant del CEM de Sant Joan
Sra. Esperanza Marquès Moral, consellera representant de la plataforma
sociosanitària
Sra. Ana Ribas Alonso, consellera representant de la FELIB
Sra. Maria Luisa Roig Riera, consellera representant dels centres privats
Sr. José Sánchez Rubiño, conseller representant de la FAPA
Sra. Gemma Tur Ferrer, consellera representant de l’Associació Pitiüsa
per la Renovació Pedagògica
Sra. Neus Tur Marí, consellera representant de l’alumnat

Secretària: Maria Soledad Torres Martín.
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l'acta dels Plens anteriors (24 de maig i 24 d’octubre de
2018),
2. Situació del CEIE en referència a l'actualització dels nomenaments
pendents,
3. Posada en comú sobre els temes tractats en el passat ple extraordinari
del CEIE del dia 24 d'octubre al que va assistir el conseller Sr. Martí
March i directors/res generals,
4. Revisió de l'ISE 15 - 16 per a la seua posterior aprovació, si s'escau,
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5. Proposta de la secretària del CEIE en referència a les futures
elaboracions dels ISE
6. Proposta de línies d'actuació per al curs 2018 – 2019,
7. Cimera equitat 0-3,
8. Punt obert
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS:
1

Aprovació de l'acta dels Plens anteriors (24 de maig i 24 d’octubre de
2018),
S'aprova l’acta del dia 24 de maig de 2018 sense cap esmena.
A petició dels membres del ple, s’ajorna l’aprovació de l’acta de dia 24
d’octubre fins que es pugui fer una lectura acurada de totes les
intervencions i així poder fer les esmenes que es trobin oportunes.

2

Situació del CEIE en referència a l'actualització dels nomenaments
pendents,
El president explica quina és la situació actual del procediment de
renovació de la meitat dels representants del CEIE. A dia d’avui els
nomenaments no s’han realitzat.
Des del departament de Cultura del Consell d’Eivissa ens han informat que
s’ha incorporat un informe jurídic que avala la tramitació. Malgrat tot
aquesta no s’ha pogut portar endavant degut al col·lapse administratiu que
pateix el departament, especialment pel volum de feina i la falta de
personal. Per altra banda seguim amb la incertesa sobre si aquesta
tramitació serà aturada en altres departaments superiors degut als
problemes competencials que patim i dels que s’ha informat de forma
periòdica al Ple i a la Comissió Permanent.
A continuació s’obre el debat sobre la situació. L’opinió general és que la
situació s’ha fet insostenible i que és necessari fer un document formal de
queixa que sigui enviat tant al president del Consell d’Eivissa com al
Conseller d’Educació i al CEIB i posteriorment fer-ho públic. Donat que la
falta de nomenaments oficials resta legitimitat a la nostra institució, es
planteja la necessitat d’entrar en un període d’aturada tècnica fins que la
situació es solucioni. Finalment es vota sobre aquest aspecte amb el
següent resultat:
Votació: parada tècnica
A favor: 15
En contra: 0
Abstencions: 2
Com a resultat de la votació entram en un període d’aturada tècnica.

3 Posada en comú sobre els temes tractats en el passat ple extraordinari
del CEIE del dia 24 d'octubre al que va assistir el conseller Martí March i
directors/res generals,

35

Consell Escolar Insular d’Eivissa – Memòria 2018

El president explica que potser vam patir una errada en el plantejament de
la reunió, ja que abans es van enviar les principals preguntes i temes a
conselleria. L’objectiu era intentar que la reunió fos el més eficient possible i
aprofitar el temps al màxim, però una vegada realitzada la reunió ens ha
servit per a vora que d’aquesta manera no va ser una reunió dinàmica i
participativa. La compareixença del conseller va ser molt llarga i, en canvi,
el temps de les preguntes va ser molt breu.
Per les següents reunions el president planteja canviar l’enfocament i
pactar prèviament el temps de les intervencions i així deixar més temps per
la part de preguntes. A continuació demana als presents la seua opinió.
La Sra. Eduvigis Sánchez està totalment d'acord amb el president i també
proposa canviar el lloc ja que la UIB proporciona un format massa formal a
la reunió. La Sra. Pepita Costa opina que és interessant poder enviar
prèviament els temes principals sobre els que es vol parlar durant la reunió,
però que és necessari pactar els temps per evitar que les respostes de
conselleria siguin massa llargues fent que finalment la reunió es transformi
en un monòleg i el Sr. Bar opina que es podria fer un breu reglament de
compareixences.
A continuació el president explica, que una vegada realitzada la reunió amb
el conseller, personalment encara li queden una sèrie de punts que hauria
volgut tractar amb conselleria, com per exemple, la no petició de
participació dels directors i directores de les escoletes en la reunió de
directors i directores de centres educatius públics que es va realitzar amb el
conseller durant el matí ja que, malgrat no siguin personal directe de la
conselleria, la seua participació hauria afavorit la pluralitat i reforçat la
funció docent d’aquest col·lectiu. Sobre el Col·legi de Docents opina que la
conselleria hauria de donar un impuls i reforç a la seua tramitació. Sobre el
Pacte Educatiu opina que la comissió política creada al Parlament per a
tractar aquest tema no va estar a l’altura ni de les circumstàncies ni del
moment històric que representava i que els partits polítics van perdre
l’oportunitat de tramitar un document consensuat per una gran part de la
comunitat educativa i que, a més a més, ja havia estat prèviament ratificat
pel Consell Escolar de les Illes Balears.
Sobre aquest darrer punt, la Sra. Costa planteja que el CEIE podria
redactar i enviar un escrit al Parlament Balear explicant la nostra opinió
sobre el resultat del Document de Conclusions de la Comissió que va
treballar el Pacte Educatiu. Sobre aquest mateix aspecte, la Sra. Tur opina
que Illes per un Pacte ja s'ha reunit i donat la seua opinió sobre el tema.
Finalment s’acorda que es redactarà un escrit i s’enviarà a la resta de
membres del Ple per a que l’esmenin i, una vegada acordat el contingut,
aquest s’enviarà al president del Parlament Balear.
A continuació s’obre un breu debat sobre la reiterada necessitat de poder
comptar amb un mapa escolar real i adaptat a la nostra realitat. El president
explica que és una de les preocupacions del CEIE sobre la que s’ha fet
molta incidència en totes les reunions amb conselleria insistint en la seua
importància com a document bàsic de feina i que la seua redacció és
competència de la Conselleria d’Educació i Universitat. Sobre aquest
aspecte la Sra. Costa afegeix que existeix la tendència a confondre el mapa
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escolar amb el Pla d'infraestructures i que són documents completament
diferents. La Sra. Bisquert explica que la Delegació Territorial d’Eivissa fa
temps que treballa al respecte.

4

Revisió de l'ISE 15 - 16 per a la seua posterior aprovació, si s'escau,
Es deixa pendent d’aprovar una vegada que tothom hagi revisat el
document.

5

Proposta de la secretària del CEIE en referència a les futures
elaboracions dels ISE,
La secretària presenta un document proposta amb una sèrie de canvis que
es podrien fer per a poder millorar el document ISE. El Sr. Bar explica que
ell va participar en la redacció del primer ISE 98, en aquest document es va
decidir quines serien les dades que en formarien part, però que tot s’ha de
modificar i actualitzar si el pas del temps així ho requereix. També
reflexiona si potser ens atribuïm més tasques de les que la nostra
infraestructura i temps pot assumir. Per finalitzar explica que està d’acord
amb la proposta de la secretària però s'hauria d’estudiar si caldria modificar
el ROF, també proposa que l’ISE es faci cada 3 anys i que pugui contenir
informes monogràfics anuals.

6

Proposta de línies d'actuació per al curs 2018 – 2019,
El president explica que, malgrat hem decidit entrar en un període d’aturada
tècnica fins que la situació dels nomenaments i la renovació del Ple del
CEIE es solucioni, caldrà anar pensant i definir quines poden ser les línies
d'actuació que el CEIE es planteja per aquest període. Personalment opina
que les comissions específiques haurien de basar-se en un sistema més
radial i ser més autònomes treballant, per exemple, en forma de tallers,
sense la necessitat de la presència del president del CEIE. Explica que
haurien de ser més productives i dinàmiques tractant temes molt més
específics com per exemple noves tecnologies, utilització de dispositius de
telefonia mòbil a les aules, modificació del ROF del CEIE, com donar a
conèixer el CEIE, etc.
Sobre el sistema de treball a través de tallers, la Sra. Costa opina que és
molt pràctic i posa com exemple l’Edcamp de famílies realitzat recentment.
Explica que es va treballar baix la forma de tallers de treball cooperatiu i
que va ser molt profitós.

7

Cimera equitat 0-3.
Després d’una breu introducció sobre la Cimera Equitat 0-3 que es va
realitzar a Eivissa i en la que el CEIE va participar des del punt de vista
organitzatiu, el president opina que els partits polítics no van estar a l’altura
i es van dedicar més als atacs partidistes que a parlar de l’educació 0-3,
també va servir per a tornar a comprovar que existeix un gran
desconeixement sobre aquesta etapa educativa i sobre els problemes que
pateix.
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La Sra. Mengual aprofita per destacar la important introducció que el Sr.
Pau Marí-Klose va realitzar, on va fer un parlament dignificant de l’etapa 03, reivindicant també el paper de les decisions polítiques, ja que finalment
són les encarregades de dotar de pressupost a totes aquestes iniciatives.

8

Punt obert
La Sra. Sánchez informa que en els pressupostos de l’Ajuntament de Sta.
Eulària des Riu s’ha inclòs una partida per ampliar un aula 0-3 al poble de
Sta. Gertrudis. També aprofita per explicar que, en el centre de Can
Marines, on s’imparteixen mòduls marítim pesquers, fa temps que
necessiten una nova nau. El Consell d’Eivissa es va comprometre a
construir-la i el Govern Balear a dotar-la del material necessari, però pareix
que encara no s’ha fet cap obra. Sobre aquest aspecte, demana al
president del CEIE la seua ajuda per a esbrinar com està el tema.
Seguint amb Can Marines, explica que el centre rep alumnat de Vila i que,
fa un temps, tenen problemes per arribar ja que l’autobús que anava des
d’Eivissa a Sant Carles, ara només arriba fins a Sta. Eulària. Sobre aquest
punt el Sr. Bar s’ofereix a parlar amb la directora de Can Marines per a
saber quants alumnes es veuen afectats pel canvi i si hi ha solucions
factibles.
La Sra. Martínez explica que, parlant amb una intèrpret de llengua de
signes, s’ha assabentat que hi ha alumnat que ha abandonat l’ESO i que
vol anar a un centre d'adults per a seguir estudiant però que no poden
perquè no hi ha intèrprets. El president s’ofereix a parlar amb Mallorca per a
investigar sobre el tema.
Sense més punts a tractar la reunió acaba quan són les 21:40 h.

Annex a l’acta del ple de 21 de novembre de 2018
Informe realitzat per la secretària del CEIE sobre la redacció de l’Informe del
Sistema Educatiu per a ser presentat a la Comissió Permanent del CEIE:
L’objectiu d’aquest informe és traslladar a la Comissió Permanent del CEIE una
sèrie de reflexions sobre el document ISE que s’elabora cada dos anys i del
que, com a secretària del CEIE, sóc en part responsable.
Després d’aquests dos anys i mig de feina com a secretària del CEIE he estat
la responsable de tancar l’ISE 2013 – 2014 (aprovat en el Ple del dia 3 d’abril
de 2017), de redactar l’ISE l’2015 – 2016 (en espera d’aprovació definitiva) i de
començar l’ISE 2017 – 2018.
Amb la perspectiva que aquest període de temps m’ha donat, vull traslladar a la
Comissió Permanent del CEIE les següents reflexions:
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Punt 1: Des del seu començament l’ISE no compta amb un protocol inicial
de treball o document marc on es determini quina serà la informació que es
tractarà, quins són els indicadors que s’utilitzaran per la comparació de
dades al llarg dels diferents cursos, quines dades que s’inclouran en les
seues taules i gràfics i quines seran les fonts de consulta. Existeix un acta
d’una comissió permanent on es fa un llistat dels punts més importants que
formaran part de l’ISE, és a dir un índex, però aquesta informació no va
més enllà.
A tall d’exemple, en moltes de les dades d’alumnat que es recullen no s’ha
definit prèviament quin tipus d’alumnat inclouen, per exemple, quan parlam
de la població d’ESO no s’aclareix si s’ha considerat la població adulta que
cursa estudis als CEPA o si s’inclouen també els centres privats i
estrangers. En el cas del professorat no està definit si l’informe inclou els
professionals de l’educació contractats per institucions diferents del Govern
Balear o si es troben realitzant jornades completes o parcials o quins d’ells
es compten com a personal en actiu però en el moment de la redacció es
troben de baixa.
Aquesta falta de concreció causa problemes en el moment d’establir
comparatives entre els ISE que han estat elaborats en diferents períodes i
per diferents persones. La unificació i estandardització d’un criteri únic
d’elaboració de l’ISE es fa necessari si pretenem estudiar l’evolució de la
població educativa de l’illa d’Eivissa al llarg dels anys.
Punt 2: L’ISE és un document que conté dades, en ocasions, molt difícils
d’extreure i que necessiten un tractament molt exhaustiu que no es pot
obtenir en temps i forma a través d’un document general com l’ISE.
Punt 3: Degut al gran format de l’actual ISE i la quantitat immensa de dades
amb les que treballa, ens trobam amb una elaboració molt complicada i que
requereix molt de temps. Una prova d’aquesta constatació és la decisió
presa pel CEIE de realitzar l’ISE cada dos anys i no anualment com estava
indicat inicialment en el seu ROF. Per altra banda, basta consultar les actes
dels diferents plens del CEIE per a comprovar que es tarda molt en aprovar
els ISE i això implica que aquests documents ja estan caducats en el
moment de la seua aprovació.
Punt 4: Degut a l’elevat marge de temps que ocupa l’elaboració de
document estadístic ISE, les conclusions i valoracions que haurien
d’aportar aquestes dades i que, segons la meua opinió, haurien de ser la
part fonamental del document, es realitzen moltes vegades de forma
precipitada i sense el temps i la cura que la seua importància requereix.
Punt 5: L’ISE està format per apartats que es recolzen en una sèrie de
dades estadístiques i unes conclusions. Aquesta darrera part no pot ser
elaborada únicament per la secretària del CEIE, sinó que han de ser fruit
del debat i de la participació de tots els membres del Ple. En moltes
ocasions aquest debat no es produeix i les conclusions, que haurien de ser
la part fonamental del document, són inexistents o poc elaborades. El
mateix passa amb les conclusions finals de l’ISE.
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Punt 6: Existeixen documents autonòmics que tenen un format molt similar
al nostre ISE i que tracten les mateixes dades. El cas més clar és l’ISE
elaborat pel Consell Escolar de les Illes Balears que tracta la mateixa
informació a nivell general i per illes. Que el CEIE elabori un document tan
similar pot considerar-se una pèrdua de temps i recursos.
En conclusió, segons la meua opinió, actualment el document ISE no
s’ajusta als seus objectius primordials i es fa necessari plantejar un canvi en
el seu procediment de redacció.
Existeixen dos camins
1 Seguir amb l’ISE tal i com està configurat, però amb la prèvia aprovació
d’un protocol d’elaboració que permeti estandarditzar la seua redacció.
2 Canviar el format de l’ISE. La meua recomanació és aquesta segona
opció ja que considero que, d’aquesta manera, es podria realitzar un
informe més dinàmic que inclogui aquells temes que durant cada curs
han estat més importants. Aquests temes podrien ser proposats i
escollits durant cada curs escolar per la comissió permanent i el Ple del
CEIE utilitzant com a base tots aquells temes que han estat tractats
durant les reunions periòdiques que realitzam. Una vegada seleccionats,
aquests podrien ser desenvolupats per persones especialitzades que els
coneguin, siguin o no membres del CEIE. Una vegada acabats tots els
articles, l’informe ISE final inclouria també una introducció i unes
conclusions generals finals que serien realitzades pel Ple del CEIE. Tot
això no implica eradicar la informació estadística del document perquè
l’ISE podria anar acompanyat, a modus d’introducció o d’informe d’estat,
de les dades estadístiques més importants que han marcat els cursos
sobre els que s’elabora.
A tall d’exemple, per al l’ISE 2017 – 2018 es podrien tractar temes com
els protocols de detecció d’alumnes amb altes capacitats i el seu
funcionament, els programes específic com PALIC i ALTER, l’apertura
del CIFP de Can Marines i les seues repercussions sobre l’illa, la falta
d’infraestructures educatives i quines necessitats es van reivindicar
durant aquest curs, la formació 0-3 anys, la necessitat de la redacció
d’un mapa escolar específic per l’illa, quina és la universitat que volem
per Eivissa, etc.
Aquests i altres són temes importants que han sorgit durant les diferents
reunions del CEIE i que podrien comptar amb un tractament específic i
ser transmesos, gràcies a l’ISE, a la societat eivissenca per a continuar
el debat. Indubtablement tots haurien d’estar recolzats per dades
estadístiques, però en tot cas serien temes que s’han tractat durant les
nostres reunions i que, en la meua opinió, són molt més importants que
la simple transmissió de dades estadístiques que, en tot cas, ja són
elaborades per organismes especialitzats.
Per tots els motius explicats anteriorment demano a la Comissió
Permanent del CEIE la oportunitat d’obrir un debat sobre l’elaboració de
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l’ISE i els seus continguts i que, si així ho considera, s’elevi aquesta
reflexió al Ple del CEIE.
Eivissa, a 3 d’octubre de 2018

2.2 Documents aprovats i acords
Acords que figuren en l’acta de la sessió 29 del Ple del CEIE de dia 24 de
maig de 2018
-

Es demanarà una reunió amb el conseller d’Educació i Universitat Sr.
Martí March
S’enviarà un correu electrònic als membres del ple per a preparar els
temes a tractar durant la reunió amb el conseller, Sr. Martí March
S’inicia el procediment de renovació de la meitat dels representants del
CEIE el pressupost del CEIE per a l’any 2019

3. ACTIVITATS DE LA COMISSIÓ PERMANENT
3.1 Sessions celebrades
Durant l’any 2018 es van celebrar tres sessions ordinàries de la Comissió́
Permanent el dies 1 de febrer, 25 d’abril i 10 d’octubre. A continuació s’adjunten
les còpies de les actes:
Comissió permanent del CEIE de dia 1 de febrer de 2018
Quan són les 18.00 hores del dia 1 de febrer es reuneix la Comissió Permanent
del CEIE per tal de tractar el següent
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l'acta de la CP anterior
2. Informe del president
3. Renovació de càrrecs del CEIE
4. Jornades i curs d’Altes Capacitats
5. Ordre del dia del pròxim plenari
6. Punt obert
Identificació de la sessió
Núm.: 6/2018
Data: 01 de febrer de 2018
Horari: de 18:00 a 20:30 h.
Lloc: sala 2 de la planta baixa de la seu del Consell d’Eivissa
Assistents:
•

Sra. Pepita Costa Tur, consellera representant de la FAPA
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•
•
•
•
•

Sra. Margalida Ferrer Marí, consellera representant de l’Administració
Educativa
Sr. Pere Lomas Torres, conseller representant de les organitzacions
sindicals
Sra. Eduvigis Sánchez Meroño, representant dels CEM
Sr. Alberto Taranco Iriondo, president
Sra. Joana Tur Planells, consellera representant de professorat
d’ensenyament no universitari

Excusen la seua assistència:
•
•

Sra. Presentación Ortiz Far, consellera representant dels centres
educatius públics
Sra. Maria Planells Planells, vicepresidenta

Secretària: Maria Soledad Torres Martín
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS:
Punt 1: Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior
S’aprova l’acta de la reunió anterior amb la següent esmena: La Sra. Margalida
Ferrer demana que on diu «Delegació Insular» es substitueixi per «Delegació
Territorial d’Educació d’Eivissa i Formentera».
Punt 2: Informe del president
El president informa als assistents sobre les diferents reunions que s'han
realitzat des de la darrera convocatòria de Ple del CEIE.
•

•

El dia 22 de novembre de 2017, es va celebrar una reunió del CEIB on es
va tractar el tema dels pressupostos per a 2018. En aquesta reunió el Sr.
Martí March i Cerdà, conseller d’Educació i Universitat, va intervenir per a
tractar sobre l’execució del pressupost de l’exercici anterior i sobre
l’avantprojecte de pressupost previst per l’any 2018.
En aquesta reunió també van assistir, entre d'altres, el conseller del
departament d'Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventut del Consell
d'Eivissa, Sr. David Ribas Ribas, la Sra. Mariví Mengual com a
representant de la FELIB i la Sra. Pepita Costa com a representant de la
COAPA. Els representants d'Eivissa van recordar els greus problemes de
finançament que pateix l'illa d'Eivissa, la manca d'infraestructures
educatives i també de personal. Com a tall d'exemple es va parlar dels
problemes que es van donar aquest darrer curs per la falta de intèrprets
de llengua de signes.
A continuació el Sr. Alberto Taranco aprofita per explicar que està previst
un curs de llengua de signes organitzat per la direcció general d’Innovació
i Comunitat Educativa.
El dia 16 de gener de 2018 el CEIB va convocar una reunió per
videoconferència amb un únic punt: compareixença a petició pròpia de la
consellera de Serveis Socials i Cooperació, Sra. Fina Santiago, per poder
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•

explicar l'esborrany de decret per regular els centres assistencials de 0 a
3 anys.
Per preparar aquesta reunió i conèixer quina era l'opinió del sector a
Eivissa, prèviament el president del CEIE es va reunir de manera informal
amb dos treballadores d’escoletes d’Eivissa.
Pel que fa a la videoconferència convocada pel CEIB, el Sr. Taranco,
explica que finalment la consellera no hi va assistir i que les explicacions
van córrer a càrrec del Sr. Andreu Horrach, director general de Planificació
i Serveis Socials de la mateixa conselleria que va explicar, entre d'altres,
que el decret estava dirigit als centres assistencials (el que comunament
es coneix com a “guarderies”) i no a les escoletes. Per la seua banda, la
resta d'assistents a la reunió van coincidir en que, més enllà d'aquest
decret, és important regular el període 0-3 des d’un punt de vista educatiu
ja que actualment es troba molt abandonat per les administracions i pateix
un problema competencial important.
La Sra. Costa, que també va assistir a la reunió del CEIB afegeix que
pràcticament no es va parlar d’escoletes pròpiament dites i que els
assistents van coincidir en que l'elaboració i aprovació d'aquest decret era
precipitada. També es va insistir en la importància de donar un impuls
general, tant assistencial com educatiu, al període 0-3 anys, i
especialment a Eivissa ja que patim una greu mancança d'infraestructures
i ajudes a les famílies. A més a més, a nivell competencial també
existeixen greus problemes que es viuen de manera especial aquests
darrers anys.
El dia 17 de gener, a petició del CEM de Sta. Eulària, l'Ajuntament va
celebrar una reunió per tractar la implantació de nous cicles formatius al
municipi. A més del president del CEIE hi estaven convocats tots els
regidors/regidores dels ajuntaments de l'illa i representants de la
Conselleria d’Educació i de la Delegació Territorial d'Educació d'Eivissa i
Formentera.
El Sr. Taranco felicita al CEM de Sta. Eulària per la iniciativa ja que és
bàsic considerar que la implantació de noves sortides educatives implica a
la totalitat la comunitat educativa i que la coordinació entre municipis és
bàsica. També explica que relacionat amb el tema i, aprofitant aquesta
reunió, també es va tractar el problema de les mancances en transport
escolar que afecten de forma especial a aquells estudiants que cursen els
seus estudis en municipis diferents del d'Eivissa i que per tant presenten
més problemes de connexió entre centres educatius.
A continuació la Sra. Sánchez, com a representant del CEM de Sta.
Eulària (i de la resta de CEM en aquesta comissió permanent), dona més
dades sobre la reunió i aprofita per agrair les gestions realitzades per la
Delegada Territorial, Sra. Margalida Ferrer i demana que aquest fet es faci
constar en el proper ple del CEIE.

Sobre l'actualització del formulari d'infraestructures enviats als centres. El
president explica que tant ell com la secretària havien començat a fer un
recorregut pels centres per actualitzar les dades del formulari 2018, però que
aquest mètode és molt lent. Per ser més eficients han pensat en fer una revisió
de les respostes de tots els centres i redactar i enviar als centres correus
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electrònics específics on simplement es demanen els canvis detectats durant el
curs 2018. D'aquesta manera els centres podran respondre d'una forma més
ràpida i senzilla sense haver de tornar a emplenar tot el formulari de nou.

Punt 3: Renovació de càrrecs del CEIE
S’acorden els següents punts que serviran com a base en el procès de
renovació:
L’article 9 del ROF del CEIE «Designació, presa de possessió, durada del
mandat i cessament del mandat» és el que estipula com s’ha de realitzar la
renovació dels càrrecs.
Segons consta en el punt 7 de l’article 9 del ROF del CEIE: cada dos anys s’ha
de renovar la meitat de cada un dels grups nomenats, alternativament per
excés i per defecte, amb la possibilitat de nova designació per a períodes
successius. En el mateix punt també s’estipula que els terminis de renovació es
computen a partir de la data de la sessió constitutiva de 28 de juliol de 2008.
•

S’acorda que la present renovació es farà per defecte i es sortejarà
quins membren es renovaran, la resta ho farà en complir els quatre anys
des de l’anterior renovació.

La secretària parlarà amb els tècnics del departament d’Educació, Patrimoni,
Cultura, Esports i Joventut per a rebre assessorament sobre la millor manera de
realitzar el procediment.
Transcripció completa de l’article 9 del ROF del CEIE:
1.- Els consellers i les conselleres i les persones que en són suplents, seran
designats Consell Insular d’Eivissa i el President i el Vicepresident seran
designats pel de les Illes Balears a proposta del Consell Insular d’Eivissa. La
designació es en funció de la representació dels sectors que s’esmenten en
l’article anterior i, si , a proposta de les organitzacions o entitats pertinents.
2.- Quan, per designar representants dels diferents sectors, s’ha de computar
la , s’ha de referir exclusivament a la que correspon a l’illa d’Eivissa. La s’ha
d’acreditar recorrent als registres públics, si n’hi ha, o per altre mitjà de prova
lícit.
3.- La representativitat proporcional dels consellers proposats per les
organitzacions s’ha de calcular segons el que assenyala la Llei orgànica
11/1985, de 2, de llibertat sindical, per a la representació institucional davant
les públiques i altres entitats i organismes que la preveuen.
4.- Els membres del CEIE titulars, una vegada designats pel ple del Consell
Insular, han de prendre possessió del càrrec en la sessió immediata del Ple del
CEIE. A aquest efecte la Presidència del CEIE n’ha d’expedir les credencials .
5.- La presa de possessió només té caràcter protocol·lari, i tots els membres
titulars i, poden exercir tots els seus drets des del mateix dia en què són
nomenats pel del Consell Insular, i per decret del Conseller d’Educació i
Cultura.
6.- Tots els membres del Consell Escolar Insular exerceixen el càrrec per un
període quatre anys, sense perjudici dels canvis que es produeixen pel
cessament anticipat dels membres. En acabar el termini per al qual han estat
nomenats, les i els consellers cessen de forma automàtica i aquest cessament
s’ha de fer quan s’han de nomenar els nous membres.
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7.- Cada dos anys es renovarà la meitat de cada un dels grups, alternativament
per excés i per defecte, amb la possibilitat de nova designació per a períodes
successius. terminis de renovació es computen a partir de la data de la sessió
constitutiva de 28 de juliol de 2008.
8.- Les conselleres i els consellers que han exercit les funcions en el CEIE
poden tornar a ser proposats per l’estament o la institució pública que
representen en els processos següents de renovació dels membres.
9.- Els sectors, les entitats i les organitzacions que han proposat els membres
del CEIE poden revocar-los i substituir-los en qualsevol moment.
10.- Els membres del CEIE que ho són en virtut de la representació que
exerceixen perden aquesta condició en el moment de perdre la condició de
representants dels seus col·lectius.
11.- Són també causes de cessament del càrrec de consellera o conseller a
més de les ja esmentades, la renúncia per escrit dirigida a la Presidència del
CEIE; la incompatibilitat sobrevinguda; la condemna per delicte en virtut de
sentència ferma que inhabiliti per a l’exercici d’un càrrec públic; la incapacitat
declarada legalment; la pèrdua de la condició política de ciutadana o ciutadà de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’incompliment greu o reiterat de
les funcions amb la declaració prèvia del Ple del CEIE. En aquests casos la
persona suplent ha de reemplaçar la titular, fins que l’entitat o l’organisme que
la proposà presenti una nova proposta de membre titular i suplent. El nou
membre ho ha de ser pel temps que resti per completar el mandat o fins que
cessi.
12.- En cas d’absència justificada o de malaltia, els membres titulars són
substituïts en el Ple i en les comissions per les persones que en són suplents.
13.- Cada organització o entitat ha de proposar al Consell d’Eivissa les
persones que l’han de representar, titulars i suplents, després que la
Presidència del CEIE hagi sol·licitat les propostes i hagi atorgat un termini de
quinze dies hàbils per trametre-les. La Presidència del CEIE ha de trametre la
proposta al Ple del Consell Insular, i quan s’escaigui per decret del Conseller
d’Educació i Cultura (segons acord del ple del Consell Insular) .

Seguint amb el tema de les renovacions dels membres del CEIE, el Sr. Taranco
explica als presents que fa temps que administrativament no s’estan tramitant
les renovacions dels membres del CEIE que, per diferents raons, han demanat
la seua baixa. Per aquest motiu, ni les baixes ni els posteriors nomenaments
s’estan tramitant.
S’han fet diferents reunions amb els tècnics i lletrats del Consell d’Eivissa i
pareix ser que el problema es troba en aclarir quina és l’administració que
competencialment ha de realitzar aquest procediment. Fins ara havia estat el
Consell d’Eivissa però els equips tècnics actuals veuen problemes
competencials en el procediment.
Els membres de la comissió permanent acorden que el CEIE no pot treballar de
forma normal i legal fins que els seus membres estiguin nomenats de forma
oficial. S’acorda que el president demani una darrera reunió per aclarir aquests
problemes i que, si no s’aconsegueix solucionar el tema s’haurà de paralitzar el
CEIE.
També es proposa convidar al conseller del departament d’Educació, Patrimoni,
Cultura, Esports i Joventut i als tècnics encarregats dels nomenaments per a
que assisteixin a una comissió permanent i ens expliquin quines solucions es
pot trobar a aquest greu problema.
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Punt 4: Jornades i curs d'Altes Capacitats
Ja està tot preparat per a les Jornades i el curs d’Altes Capacitats. Pareix que
la matrícula demostra que hi ha una bona acceptació i es presenten el cartell i
els programes definitius.
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Punt 5: Ordre del dia del pròxim plenari
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Donats els acords reflectits en el punt 3 d’aquest acta, aquest punt de l'ordre
del dia queda pendent.
Punt 6: Punt obert
No havent-hi més assumptes a tractar, quan són les 20:30, el Sr. President
aixeca la sessió, de la qual dono fe com a secretària.
Comissió permanent del CEIE de dia 25 d’abril de 2018
Quan són les 19.00 hores del dia 25 d’abril es reuneix la Comissió Permanent
del CEIE per tractar el següent
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l'acta de la CP anterior
2. Informe del president
3. Revisió i proposta d'aprovació del protocol de renovació de càrrecs del
CEIE
4. Resultats de les Jornades i curs d’Altes Capacitats
5. Ordre del dia del pròxim plenari
6. Informació sobre els treballs de la comissió específica ISE
7. Pressupost 2019
8. Punt obert
Identificació de la sessió
Núm.: 7/2018
Data: 25 d’abril de 2018
Horari: de 19:00 a 21:15 h.
Lloc: sala 4 de la planta baixa de la seu del Consell d’Eivissa
Assistents:
•
•
•
•

Sra. Pepita Costa i Tur, consellera representant de la FAPA
Sra. Margalida Ferrer Marí, consellera representant de l’Administració
Educativa
Sra. Eduvigis Sánchez Meroño, representant dels CEM
Sr. Alberto Taranco Iriondo, president

Excusen la seua assistència:
•
•
•
•

Sr. Pere Lomas Torres, conseller representant de les organitzacions
sindicals
Sra. Presentación Ortiz Far, consellera representant dels centres
educatius públics
Sra. Maria Planells Planells, vicepresidenta
Sra. Joana Tur Planells, consellera representant de professorat
d’ensenyament no universitari

Secretària: Maria Soledad Torres Martín
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS:
Punt 1: Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior
S’aprova l’acta de la reunió anterior sense cap esmena.
Punt 2: Informe del president
El president del CEIE informa sobre els següents punts:
•

Mapa escolar: en data 21 de febrer de 2018, des del CEIE es va enviar
una petició d’informació al Sr. Antoni Morante Milla, director general de
Planificació, Ordenació i Centres, sobre la situació actual del mapa
escolar d’Eivissa. En el mateix document es van incloure una sèrie de
punts que, des de la comissió permanent del CEIE, trobam necessari
que siguin inclosos en aquest mapa escolar. De moment, no s’ha rebut
cap resposta per part del departament de Planificació, Ordenació i
Centres.

•

Curs de Llengua de signes: durant aquest darrers mesos s’està
realitzant un curs de Llengua de signes nivell A1 per a docents. Degut a
les greus mancances que existeixen a l’illa de personal docent que
coneixi la llengua de signes, el president explica que demanarà que es
repeteixi i que també s’imparteixi el següent nivell.

•

Compareixença del president, Sr. Alberto Taranco, en la Comissió de
Cultura, Educació i Esports del Parlament de les Illes Balears per tal
d’exposar la seva visió i opinions sobre el document elaborat per Illes
per un Pacte Educatiu.
El president explica que va assistir juntament amb el Sr. Miquel Oliver i
Trobat, president del Consell Escolar Insular de Mallorca i la Sra. Maria
del Mar Lluch i Martínez, vicepresidenta del Consell Escolar Insular de
Menorca. Durant la seua intervenció va insistir en que ens trobam davant
d'una oportunitat històrica i en la importància del document de Pacte
Educatiu que ha estat creat, treballat i consensuat per una part molt
important de la comunitat educativa.
Sobre aquest punt, la Sra. Costa, que també va assistir i comparèixer en
la Comissió com a representant de COAPA, explica que està previst que
les compareixences acabin durant el mes de maig i que, una vegada
finalitzat aquest procès, ens caldrà estar atents a la resolució que es faci
des de la Comissió.
La Sra. Sánchez explica que la Sra. Ana Maria Costa Guasch, regidora
de l'ajuntament de Sta. Eulària des Riu també va comparèixer en la
comissió com a representant de la FELIB.

•

Transport escolar: el president explica la reunió mantinguda durant una
comissió específica de transport escolar amb la consellera del
Departament de Territori i Mobilitat del Consell d'Eivissa, Sra. Pepa Marí
Ribas.
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Els temes tractats van ser variats i des del CEIE es va fer incidència en
la importància de dotar a tot l'alumnat (incloent els nivells d’educació no
obligatòria) dels medis adequats per poder desplaçar-se als seus
centres educatius, sigui en horari de matí o de tarda, i que es garanteixi
que aquest transport sigui inclusiu. Malgrat no és un tema competencial
del Consell d’Eivissa també es va insistir en la importància de la
presència policial en els centres educatius tant a l'entrada com en la
sortida de les classes.
La Sra. Sánchez demana que, en properes reunions, es demani al
Consell d'Eivissa si, com a part de la targeta jove que s'està repartint als
estudiants, es podria organitzar i facilitar als centres l'accés als
autobusos regulars de grups escolars sense que cada alumne hagi de
presentar la seua targeta personal.
Punt 3: Revisió i proposta d'aprovació del protocol de renovació de
càrrecs del CEIE
El president informa als presents que, tal i com es va acordar en l'anterior
comissió permanent del CEIE, va demanar una nova reunió amb el conseller
del departament d'Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i Joventud, on va
tornar a exposar els problemes envers els nous nomenaments de
representants en el ple i quina era la posició de la comissió. Pareix que s'han
activat els procediments i els darrers nomenaments estan en marxa.
A continuació la secretària explica que, com a part del procediment de
renovació de la meitat dels càrrecs del ple del CEIE, seria necessari determinar
un protocol a seguir en aquest procés. Malgrat que la base d'aquest
procediment es troba en el ROF del CEIE, troba a faltar informació més
específica i que aquesta serà molt útil per a donar informació als futurs
integrants i gestors del CEIE.
Per a començar a treballar lliura als assistents el document Proposta de
procediment de renovació dels càrrecs del Ple del CEIE i demana que, una
vegada revisat i esmenat, es presenti en el Ple del CEIE per a tornar a ser
revisat i aprovat definitivament. El document es revisa (annex 1) i els assistents
fan les esmenes que troben oportunes.
El document annex 1 d’aquesta acta figura en el Ple de dia 24 de maig de 2018

S'acorda que el document s'enviarà per correu electrònic als membres de la
comissió permanent per a ser revisat amb més temps.
Punt 4: Resultat de les Jornades i curs d'Altes Capacitats
En aquest punt els presents comenten les seues impressions sobre el curs i les
jornades d'altes capacitats i tots coincideixen en l'èxit de l'activitat i la necessitat
de seguir realitzant-les.
El president explica que, prèviament al seu inici, va contactar amb la UIB per
intentar que fos gratuït, però la UIB va insistir que per temes organitzatius era
necessari cobrar una matrícula tant en el curs com en les jornades.
Sobre les certificacions d'obtenció de crèdits, a petició de la UIB els interessats
i interessades van enviar les seues propostes metodològiques, malgrat que
encara no estava aprovat de forma oficial l'atorgament d'aquests crèdits.
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Punt 5: Ordre del dia del pròxim plenari
S'acorda que el proper plenari del CEIE que es realitzarà en Sant Josep el
dijous, dia 24 de maig de 2018, a les 18:30 en primera convocatòria i a les
19:00 h en segona. Ordre del dia proposat:
1. Aprovació de l'acta, si s'escau, de la reunió de ple anterior
2. Informe del president
3. Revisió i proposta d'aprovació del protocol de renovació de càrrecs del
CEIE
4. Resultats de les Jornades i curs d’Altes Capacitats
5. Informació sobre els treballs de la comissió específica ISE
6. Pressupost 2019
7. Compareixença de representants de la plataforma 0-3 anys per donar
informació sobre els darrers esdeveniments en aquest sector educatiu.
8. Informació de la Delegada Territorial sobre el procès d'escolarització per
al curs 2018 – 2019.
9. Punt obert
Punt 6: Informació sobre els treballs de la comissió específica ISE
La secretària informa sobre l'elaboració de l'ISE. Avui mateix han mantingut una
reunió de la comissió específica i la redacció es troba en el seu procès final.
Per la seua banda explica que és un document molt complex i d'elaboració
lenta i pensa que es pot caure en el perill de dedicar molt de temps a la
redacció del document i no tant a l'extracció de conclusions.
Punt 7: Pressupost 2019
Amb l'objectiu de poder tenir la proposta de pressupost del CEIE aprovada
abans del mes de setembre i així poder enviar-la al departament d'Educació,
Patrimoni, Cultura, Esports i Joventud del Consell Insular, el president proposa
el següent pressupost per a l'any 2019 per a que sigui presentat en el proper
ple.
Despesa d’indemnitzacions per assistència als membres del CEIE

10.770

Despesa per publicacions: memòries, informe ISE, etc.

400

Despesa per la celebració de les Jornades i conferències

800

Despesa corrent

250

TOTAL

12.220 €

S'aprova el pressupost per unanimitat.
Sobre els pressupostos d'anys anteriors la secretària informa que els
pagaments per assistència a les reunions del CEIE corresponents als anys
2016 i 2017 van ascendir a 3.210 € i 3.150 € respectivament. Explica que estan
en tramitació i que tardaran en efectuar-se perquè el procediment està
51

Consell Escolar Insular d’Eivissa – Memòria 2018

paralitzat ja que, des del departament d'Intervenció del Consell Insular, han
comunitat que existeixen divergències d'opinions sobre les competències del
Consell Insular envers el CEIE i això inclou la tramitació d'aquestes despeses.
Punt 8: Punt obert
No havent-hi més assumptes a tractar, quan són les 21:15, el Sr. President
aixeca la sessió, de la qual dono fe com a secretària amb els següents acords
presos:
•
•
•

S'acorda que el document Proposta de procediment de renovació dels
càrrecs del Ple del CEIE s'enviarà per correu electrònic als membres de
la comissió permanent per a ser revisat.
S'acorda que el proper plenari serà a Sant Josep el dijous, dia 24 de
maig de 2018, a les 18:30 en primera convocatòria i a les 19:00 h en
segona. L'ordre del dia proposat s'inclou en el punt 5 d'aquesta acta.
S'aprova el pressupost per al l'any 2019 i la seua elevació a ple per a
que sigui aprovat.

Comissió permanent del CEIE de dia 10 d’octubre de 2018
Quan són les 18.30 hores del dia 10 d’octubre es reuneix la Comissió
Permanent del CEIE per tractar el següent
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació de l'acta de la CP anterior
2. Preparació del ple extraordinari del CEIE on participarà el conseller Sr.
Martí March
3. Proposta de línies d'actuació del CEIE per al curs 2018 -2019
4. Estat del procediment de renovació de la meitat dels càrrecs del CEIE
5. Informació del president
6. Ordre del dia del pròxim plenari
7. Punt obert
Identificació de la sessió
Núm.: 8/2018
Data: 10 d’octubre de 2018
Horari: de 18:30 a 21:20 h.
Lloc: sala 4 de la planta baixa de la seu del Consell d’Eivissa
Assistents:
•
•
•
•
•

Sra. Pepita Costa i Tur, consellera representant de la FAPA
Sr. Pere Lomas Torres, conseller representant de les organitzacions
sindicals
Sra. Eduvigis Sánchez Meroño, representant dels CEM
Sr. Alberto Taranco Iriondo, president
Sra. Joana Tur Planells, consellera representant de professorat
d’ensenyament no universitari
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Secretària: Sra. Maria Soledad Torres Martín
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS:
Abans de començar la sessió la Sra. Eduvigis Sánchez informa als assistents
que, segons es va decidir en el primer ple d’aquesta etapa, la representació
dels CEM seria, durant els primers dos anys pel CEM de Sta. Eulària i, durant
els dos darrers, pel CEM de Sant Antoni. Així doncs a partir d’aquesta reunió
hauria de ser substituïda pel Sr. Francisco Tienda. La secretària li agraeix l’avís
i explica que a partir d’aquest moment començarà a enviar les notificacions de
reunió de Comissió Permanent al Sr. Tienda.
Punt 1: Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior
S’aprova l’acta de la reunió anterior sense cap esmena.
Punt 2: Preparació del ple extraordinari del CEIE on participarà el
conseller Sr. Martí March
El proper 24 d’octubre a les 16 h. a la seu de la UIB a Eivissa, es celebrarà un
ple extraordinari amb l’assistència del conseller Sr. Martí March. Amb l’objectiu
de preparar i organitzar la reunió es van enviar als consellers i conselleres del
CEIE diferents correus electrònics demanant quins són els temes preferents a
tractar. Amb les respostes s’ha preparat una llista de temes que inclouen els
següents:
− Mapa escolar
− Infraestructures a Eivissa, per què en el resum d’infraestructures tot el
que es realitza a Eivissa (a Menorca també passa) es fa a través de
convenis? Per què no surten les reformes dels CEIP Sant Ciríac i Sant
Jordi? Tampoc surten les millores en accessibilitat que s’han demanat
des dels centres.
− Informació sobre el projecte de sa Coma
− Escola de ses Planes (estat del projecte)
− Supressió de barreres arquitectòniques (pressupost i programa d’obres)
− Informació sobre l’ampliació de la biblioteca del CEIP Balansat
− Demandes de millores i renovació del CEIP Labritja
− Reforma dels banys del CEIP Torres de Balàfia i altres obres per a
millorar del centre
− Estat de la petició d’un grau mitjà de cuina a l'IES Balàfia i poder
disposar d’un/una conserge per les tardes
− Situació d'Eivissa en referència als programes MENTORIMENT,
ESTALMAT, campus lingüístics i similars. Situació de desigualtat de
l'alumnat de la resta d'illes en relació a totes aquestes activitats que es
desenvolupen només a l’illa de Mallorca.
− Ràtios del personal PAS (incloent tema Sant Agustí)
− Plantilla d’ATE: les contractacions no cobreixen les necessitats actuals i
segueix essent molt poc eficient que depenguin de funció pública.
− Possibilitat de comptar amb personal sanitari i educadors socials en els
centres (en molts de centres es necessita aquest recurs)
− Auxiliars administratius per centres de primària: condicions laborals i
quins han estat els criteris seguits per elegir quins centres comptaran
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−

−
−
−
−
−

amb aquest personal. Quins han estat els criteris utilitzats per a la seua
contractació? Continuarà la contractació en els cursos vinents?
Petició de modificació del plus d’insularitat del professorat per adequar-lo
a la realitat de cada illa. D’aquesta manera es podrien començar a
solucionar els greus problemes que es presenten cada curs quan s’han
de cobrir baixes i mitges jornades de professorat, tècnic i personal
docent en general ja que moltes persones renuncien a les places perquè
econòmicament no són rendibles degut, entre d’altres, a la problemàtica
per trobar habitatge i el preu elevat dels lloguers.
Es té prevista la contractació de nous inspectors/res a Eivissa?
Quan es constituirà el comitè de salut laboral d’Eivissa?
Notícies sobre el Pacte Educatiu
Es demana el recolzament de la conselleria al col·legi de docents
d'Eivissa
Incompliments dels acords 0-3 anys i mandat parlamentari

Punt 3: Proposta de línies d'actuació del CEIE per al curs 2018 -2019
El president pren la paraula per a demanar als assistents que donin idees sobre
quines poden ser les principals línies d’actuació del CEIE per aquest curs. Es
comenten àmpliament les possibilitats i es fan propostes:
- Augmentar la visibilitat del CEIE
- Modificació del ROF del CEIE
Punt 4: Estat del procediment de renovació de la meitat dels càrrecs del CEIE
El president explica quina és la situació actual del procediment de renovació de
la meitat dels representants del CEIE. A dia d’avui el procediment es troba
aturat i no s’ha produït camp canvi des de la darrera vegada que es va
informar.
Des del departament de Cultura del Consell d’Eivissa ens han informat que s’ha
treballat en un informe jurídic que s’incorporarà a la tramitació i que avala que
es puguin realitzar els nomenaments. Malgrat tot aquesta no s’ha pogut portar
endavant degut al col·lapse administratiu que pateix el departament pel volum
de feina i la falta de personal.
Per altra banda seguim amb la incertesa sobre si aquesta tramitació serà
aturada en altres departaments superiors degut als problemes competencials
que patim i dels que s’ha informat de forma periòdica al Ple i la Comissió
Permanent.
Tots els assistents coincideixen en que aquesta situació és completament
anòmala ja que molts dels representants en el ple no estan oficialment
nomenats i això buida d’oficialitat qualsevol decisió que es prengui durant les
reunions. S’obre el debat i es decideix que, en el proper ple ordinari,
s’informarà a la resta de membres del ple sobre la situació i es prendran
decisions de futur que poden passar per seguir amb les nostres funcions o
entrar en una situació d’aturada tècnica fins que s’arribi a una solució i els
nomenaments que manquen s’oficialitzin.
Punts 5 i 6: Informació del president i ordre del dia del pròxim plenari
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Degut a la falta de temps i atès que el proper ple serà de caràcter extraordinari
s’acorda que l’ordre del dia del pròxim plenari ordinari es consensuarà entre el
membres de la Comissió Permanent directament a través del correu electrònic.
La resta de temes queden per la propera permanent
Punt 7: Punt obert
Pren la paraula la secretària del CEIE i breument explica que, juntament amb
els documents d’aquesta convocatòria, va redactar i enviar als membres de la
permanent un informe sobre la redacció de l’Informe del Sistema Educatiu
(ISE). Aquest document figura com annex 1 de l’acta.
El document annex 1 d’aquesta acta figura en el Ple de dia 21 de novembre de 2018

L’objectiu d’aquest informe és traslladar a la Comissió Permanent del CEIE una
sèrie de reflexions sobre el document ISE que s’elabora cada dos anys i del
que, com a secretària del CEIE, n’és en part responsable. Explica que després
d’aquests dos anys i mig de feina com a secretària del CEIE ha estat la
responsable de tancar l’ISE 2013 – 2014 (aprovat en el Ple del dia 3 d’abril de
2017), de redactar l’ISE l’2015 – 2016 (en espera d’aprovació definitiva) i de
començar l’ISE 2017 – 2018.
Amb la perspectiva que aquest període de temps vol traslladar a la Comissió
Permanent del CEIE algunes reflexions sobre el seu contingut i procès
d’elaboració.
Amb tot això i, degut a la manca de temps per tractar el tema, proposa que
s’envii als membres del ple i que es tracti el tema en una futura reunió de
comissió permanent o de ple. S’accepta la proposta.
No havent-hi més assumptes a tractar, quan són les 21:20, el Sr. President
aixeca la sessió, de la qual dono fe com a secretària amb els següents acords
presos:
•
•

L’ordre del dia del pròxim plenari ordinari es consensuarà entre el
membres de la Comissió Permanent directament a través del correu
electrònic.
Enviar als membres del ple l’informe sobre la redacció de l’Informe del
Sistema Educatiu (ISE) redactat per la secretària.

4. ACTIVITATS DE LES COMISSIONS ESPECÍFIQUES
4.1 Sessions celebrades
COMISSIÓ ESPECÍFICA ISE
Durant l’any 2018 es va realitzar una reunió de la comissió ISE el dia 25 d’abril
de 2018. A continuació es transcriu l’acta de la reunió.
Acta de la sessió de la Comissió específica per la redacció de l’Informe
del Sistema Educatiu (ISE)
Identificació de la sessió
Núm.: 03/2018
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Caràcter: ordinària
Data: 25 d’abril de 2018
Horari: de 17:00 h.
Lloc: sala 4 de la planta baixa de la seu del Consell d’Eivissa
Assistents:
•
•
•
•
•

Sr. Alberto Taranco Iriondo, president
Sr. Daniel Cohen Schwartz, conseller representant del CEPA Pitiüses
Sr. David Prats Chaemenau, que assisteix en substitució del Sr. David
Prats, conseller representant de la FAPA.
Sra. Vicenta Mengual Llull, consellera representant del CEM d’Eivissa
Sr. Vicent Torres Mora, conseller representant de l’Administració
Educativa

Excusen la seva absència:
•

Pere Lomas Torres, conseller representant de les organitzacions
sindicals
• Sra. Maria Planells Planells, vicepresidenta
Absents:
• Sr. Vicente Bernabeu Tomás, conseller representant de la FAPA
• Sra. Mercedes Ibarrola Sanmartín, consellera representant dels centres
educatius públics
• Sra. Maria José Guisado, consellera representant del CEM de Sant
Josep
Secretària: Sra. Maria Soledad Torres Martín
ORDRE DEL DIA:
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior
2. Revisió general del document ISE.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS:
El president comença la sessió presentant al Sr. David Prats Chaemenau que,
malgrat no sigui el seu suplent, assisteix en substitució del Sr. David Prats.
Explica que la FAPA va demanar aquest canvi puntual ja que tenen previst
realitzar nous nomenaments.
Punt 1: Aprovació, si s’escau, de l’acta de la reunió anterior
S’aprova per unanimitat l’acta de la reunió anterior
Punts 2: Revisió general del document ISE.
La secretària explica que el document està pràcticament enllestit i que, després
d’aquesta reunió, l’enviarà a tots els membres per a la seua revisió final. Per la
seua banda explica que és un document molt complex i d'elaboració lenta i
pensa que es pot caure en el perill de dedicar molt de temps a la redacció del
document i no tant a l’extracció de conclusions.
A continuació es revisen tots els punts i es fan els canvis i correccions
proposats pels assistents.
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Sense res més a tractar es tanca la sessió.
COMISSIÓ ESPECÍFICA DE TRANSPORT ESCOLAR
Durant l’any 2018 es va realitzar una reunió de la comissió de Transport escolar
el dia 7 de març de 2018. A continuació es transcriu l’acta de la reunió.
Acta de la sessió de la Comissió específica de Transport Escolar
Identificació de la sessió
Núm.: 02/2018
Caràcter: ordinària
Data: 07 de març de 2018
Horari: de 17:00 h.
Lloc: sala 4 (planta baixa) de la seu del Consell d’Eivissa
Assistents:
•
•
•
•

Sra. Pepita Costa i Tur, consellera representant de la FAPA
Sr. Rafael Sancho Martínez, conseller representant de professorat
d’ensenyament no universitari
Sr. Alberto Taranco Iriondo, president
Sra. Joana Tur Planells, consellera representant de professorat
d’ensenyament no universitari

Excusen la seva absència:
•
•
•
•

Sra. Margalida Ferrer Marí, consellera representant de l’Administració
Educativa
Sra. Maria Planells Planells, vicepresidenta
Sr. Santiago Marí Torres, conseller representant del CEM de Sant Joan
Sra. Ana Maria Mateu Aguilar, consellera representant de la FAPA

Convidats:
Assisteix la Sra. Pepa Marí Ribas, consellera del departament de Territori i
Mobilitat del Consell d’Eivissa.
Secretària: Sra. Maria Soledad Torres Martín.
ORDRE DEL DIA:
1. Compareixença de la consellera del departament de Territori i Mobilitat,
Sra. Pepa Marí Ribas on ens explicarà els darrers canvis en la gestió del
transport del jovent i els futurs projectes que tenen al seu departament.
2. Intervencions vàries.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ I ACORDS:
El president, Sr. Alberto Taranco obre la sessió presentant a la Sra. Pepa Marí
Ribas, consellera del departament de Territori i Mobilitat del Consell d’Eivissa, i
a continuació passa a desenvolupar els punts de l’ordre del dia:
Punt 1: Compareixença de la consellera del departament de Territori i
Mobilitat, Sra. Pepa Marí Ribas on ens explicarà els darrers canvis en la
gestió del transport del jovent i els futurs projectes que tenen al seu
departament.
Punt 2: Intervencions vàries
Degut a la configuració de la reunió els punts 1 i 2 s’uneixen en un únic punt.
Comença la consellera Sra. Pepa Marí explicant que el diagnòstic sobre
transport encarregat per la conselleria es va exposar fa unes setmanes. El
model que s’està estudiant es basa en un transport regular amb reserva de
places per alumnat (incloent menors de 6 anys i batxillerat) i també per
acompanyants. La conselleria d’educació coneix el projecte i està d’acord. De
tota manera seguirà havent dos models d’autobusos: uns només gestionats per
educació i que transportaran exclusivament alumnes i altres gestionats pel
Consell que seran de tipus regular i amb reserva de plaça per alumnat.
Els presents expliquen que la idea d’optimitzar el transport i fer-lo més eficient
és interessant però tenen dubtes en la combinació del transport especialment
en aquelles línies on es combina amb línies de tipus més turístic i la Sra. Tur
demana informació sobre els acompanyants i els cursos que ha de fer aquest
personal. Explica que va proposar al SOIB que seria interessant que dins la
seua oferta formativa s’incloguin aquests cursos de formació. Sobre aquest
tema, la Sra. Marí Ribas explica que aquests cursos es podrien gestionar
també a partir de la Conselleria d’Educació o directament per l’empresa de
transports, encara que prèviament s’haurà de determinar el contingut de la
formació.
Afegeix també que s’està estudiant la possibilitat d’incloure en els plecs de
condicions que la futura empresa concessionària del transport habiliti un telèfon
d’atenció a les famílies per poder gestionar queixes i comunicar incidències i
també que pugui tenir accés al Gestib per a poder introduir les dades de
transport amb facilitat.
Seguint amb el tema dels acompanyants la Sra. Marí explica que s’estan
plantejant la possibilitat d’oferir al professorat la possibilitat d’actuar com
acompanyants en el transport i el Sr. Sancho afegeix que també es podria oferir
als/a les vigilants de menjador. La Sra. Tur opina que, en el cas dels docents
potser serà difícil si les línies no combinen amb els seus domicilis, però creu
molt adient que tots aquests punts s’incloguin en els plecs de condicions i fa
especial incidència en que s’inclogui que els autobusos han d’estar adaptats a
l’alumnat amb problemes de mobilitat i també a la mida i dimensions de
l’alumnat més jove.
Sobre els ensenyaments de Formació Professional la Sra. Marí explica que
estan estudiant que, per l’alumnat que necessita agafar més d’una línia, els
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horaris estiguin ben connectats i que el seu viatge es consideri com un sol
trajecte, independentment del número d’autobusos que hagin de prendre per
arribar al seu centre. Afegeix que en el cas de la FP hi ha punts importants a
considerar, per exemple que els seus horaris lectius poden ser són molt
diferents als horaris de la resta d’alumnes.
A continuació el Sr. Taranco explica que, en l’informe que ha elaborat el CEIE a
partir d’un formulari que s’ha enviat als centres, entre d’altres es destaca la
falta de presència policial a la sortida i entrada dels centres. S’acorda que les
dades del formulari es passaran al departament de transport del Consell.
No havent-hi més assumptes a tractar, quan són les vint hores, el Sr. Alberto
Taranco aixeca la sessió, de la qual dono fe com a secretària.

Eivissa, a 3 d’abril de 2019
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