CENTRE PÚBLIC D’INFANTIL I PRIMÀRIA JAUME FORNARIS
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

Reunió extraordinària del consell escolar
Identificació de la sessió:
Data de la sessió: 13/02/2014

Hora d’inici: 14.00h

Lloc: Col·legi Jaume Fornaris i Taltavull

Assistents:
Manuel Galán Massanet, director.
Pere Domenge Sureda, cap d’estudis.
Mª José González Rincon, secretària
Magdalena Galmés Bosch, representant del professorat.
Francisca Servera Morey, representant del professorat.
Aina E. Servera Jaume, representant del professorat
Carme Espases Collantes, representant de l’Amipa.
Laura González García, representant dels pares i mares
Antònia Miró, representant de l’Ajuntament.
No assisteixen:
Bel Sard Sard, representant del professorat.
Aina Munar , representant del professorat.
Javier Martín Martínez, representant del pares i mares.
Catalina Servera Elhauge, representant del pares i mares.
Michelle Allegretti, representant dels pares i mares.
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Ordre del dia:
1.- Aprovació, si s'escau, de l'ordre del dia.
2.- Aprovació i lectura, si s'escau, de l'acta anterior.
3.-Nulitat dels acords de l´acta de la sessióextraordinària del passat 17 d´octubre de 2013.
4.- Precs i preguntes.

Desenvolupament de la sessió:
1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’ordre del dia.
S’aprova.
2.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
S’aprova.
3.-Nulitat dels acords de l´acta de la sessióextraordinària del passat 17 d´octubre de 2013.
El president del Consell explica que el passat dimarts dia 4 de febrer ens va visitar l’inspector del nostre
centre el Sr. Josep Lluís Bonnin Roca.
Entre altres punts es va tractar els acords presos a l’acta del Consell Escolar del passat 17 d’octubre de
2013 que textualment diuen:

-S´aprova per 10 vots a favor i 2 en contra l´enviament del manifest a Conselleria
-S´aprova per unanimitat dels reunits que es demanarà que els doblers dels vaguistes siguin pel
centre.
-Jurídicament es cercaran vies jurídiques per denunciar la violació dels drets dels Consells
Escolars.
Repassant la normativa que hi havia en el moment de prendre els acords abans referenciats i pel que fa al
primer acord podem constatar que entre les funcions que segons l’article 127 de la LOE dóna al Consell
Escolar no n’hi ha cap que permeti enviar manifests a la Conselleria.
També i pel que fa al tercer acord, aquest no s’adapta a l’apartat 3 de l’article 53 de la llei 7/2007 de
l’estatut bàsic de l’empleat públic on textualment diu “han d’ajustar la seva actuació als principis de
lleialtat i bona fe amb l’Administració en la qual prestin els seus serveis, i amb els seus superiors,
companys, subordinats i amb els ciutadans”
És per tot això que declar nuls els acords 1 i 3 de l’acta de la sessió extraordinària del Consell Escolar de
dia 17 d’octubre de 2013 atès que entenc que el Consell Escolar no era competent en base a l’article 62.1
b de la llei 30/1992 de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu
comú.
Dit això i en base a l’article 127 lletra k de les funcions dels Consell Escolars de la LOMCE i que també
recollia la LOE que diu textualment “Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de
la Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión,

C/ De les Creus s/n Son Servera 07550 Tel. 971567186 fax 971567880

CENTRE PÚBLIC D’INFANTIL I PRIMÀRIA JAUME FORNARIS
GOVERN DE LES ILLES BALEARS
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma.” propòs la recuperació
del projecte lingüístic del curs anterior en base al punt nº 1 del projecte de TIL presentat per aquest centre
a la Conselleria en el mes de juny del 2013, el qual s’adapta a la normativa vigent tal com diu la mateixa
conselleria en l’escrit de data 20/09/2013 i número de sortida 10586.
Tot i això el president del Consell Escolar manifesta que el PTIL que va esser informat favorablement per
l’administració i NO aprovat pel Consell Escolar és el que en aquests moments s’està aplicant. També
informa que vetlarà per l’aplicació de la normativa vigent en relació al decret 15/2013 i decret llei 5/2013.

4.- Pregs i preguntes.
No hi ha precs ni preguntes
Acords
Aprovar l’ordre del dia
Aprovar l’acta anterior.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
Son Servera, 13 de febrer de 2014.
Vistiplau

María José González Rincón
Secretari del centre.
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Manuel Galán Massanet
Director

