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DOCUMENTACIÓ PLE EXTRAORDINARI 19 DE JUNY DE 2018

ORDRE DEL DIA
1. Aprovació, si s’escau, de les actes corresponents a les sessions de dates
29.09.2017, 30.10.2017, 27.11.2017, 04.12.2017, 22.12.2017 i 26.01.2017.
2. Declaració Institucional relativa a l’obertura i gestió de l’escoleta de Can Nebot per
al curs 2018-2019.

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL RELATIVA A L'OBERTURA I GESTIÓ DE
L'ESCOLETA DE CAN NEBOT PER AL CURS 2018-2019
D'acord amb l'article 27 de la Constitució espanyola de 1978 tothom té dret a l'educació i els
poders públics han de garantir que la ciutadania pugui gaudir d'aquest dret fonamental.
Segons la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació «...L'educació infantil constitueix
l'etapa educativa amb identitat pròpia que aten a nens i nenes des del seu naixement i fins
als sis anys d'edat... (art. 12».
«...L'etapa d'educació infantil s'ordena en dos cicles. El primer compren fins als tres anys i el
segon des dels tres als sis anys d'edat...
«...Les Administracions educatives determinaran els continguts educatius del primer cicle de
l'educació infantil d'acord amb el previst al present capítol. Igualment, regularan els requisits
que hagin de complir els centres que imparteixin l'esmentat cicle...»
Segons l'article 36 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, d’acord amb la redacció
recollida en la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, que va reformar el citat Estatut, és la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears l'administració competent en matèria
d'ensenyament:
«D’acord amb el que disposa l’article 27 i el núm. 30 de l’apartat 1 de l’article 149 de la
Constitució en matèria d’ensenyament, correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes

Balears:
1. En matèria d’ensenyament no universitari, la competència exclusiva en la creació,
l’organització i el règim dels centres públics. ..»

Vist el caràcter educatiu del primer cicle d'educació infantil i la competència exclusiva de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'ensenyament no universitari, al llarg dels anys
el Govern de les Illes Balears ha dictat diversos decrets que regulen els ensenyaments
d'aquest primer cicle educatiu, entre els quals el Decret 131/2008, de 28 de novembre, pel
qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’educació de
la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l’Institut per a
l’Educació de la Primera Infància, on la introducció estableix que «els ajuntaments i els
consells insulars comptin amb el suport econòmic i amb l’assessorament del Govern de la
Comunitat Autònoma, que té les competències en aquesta matèria, d’acord amb el que
disposa l’article 36 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears».
Amb anterioritat a la reforma de l’Estatut d’autonomia de l’any 2007, l'aleshores Consell
Insular d'Eivissa i Formentera ha vengut gestionant diverses competències, la titularitat de
les quals correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. És el cas dels tres
centres de primer cicle d'educació infantil (0-3 anys) o escoletes que gestiona de manera
directa el Consell Insular: ses Païsses, a Sant Antoni; Cas Serres, a Eivissa i Es Fameliar, a
Santa Eulària.
Això malgrat que les illes de Mallorca i de Menorca ja comptaven amb escoletes de titularitat
pública estatal, amb anterioritat al traspàs de competències en matèria educativa, les quals
varen passar a ser de titularitat i gestió del Govern de les Illes Balears amb l'esmentat
traspàs competencial.
Aquest fet, que no és exclusiu de l'educació, suposa que l'illa d'Eivissa ve patint un
desequilibri territorial històric avui encara no resolt en serveis diversos, que el Consell ha
tractat de suplir en alguns casos, com en el de l'educació infantil 0-3 anys.
Així, després de la construcció i posada en funcionament de l'escoleta de Cas Serres
(Eivissa) l'any 1991, l'aleshores Consell d'Eivissa i Formentera va començar a teixir durant
els anys 2000 una xarxa d'escoletes públiques als municipis de l'illa, que va iniciar amb la
construcció de les escoletes Es Fameliar (Santa Eulària des Riu) i Ses Païsses (Sant Antoni
de Portmany), inaugurades l'any 2000 i gestionades directament pel propi Consell.
Posteriorment aquesta xarxa es va completar amb la construcció de diverses escoletes que
successivament es varen transferir als diferents municipis per a la seua gestió: EI Es
Vedranell (Sant Josep de sa Talaia); EI Can Cantó (Eivissa); EI Can Coix (Sant Antoni de
Portmany).
El 22 d’octubre de 2004 el Ple de l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia va acordar la
cessió a l'aleshores Consell Insular d’Eivissa i Formentera d’un terreny de 1.000 m2 de
l'antiga finca de Can Nebot, a la zona de sa Carroca (Sant Jordi de ses Salines), per a la
construcció d’una escoleta en aquell indret del municipi. Les obres de construcció de
l'esmentat centre, que comptaria amb quatre línies i una capacitat per a 55 infants, es
prolongaren entre febrer de 2007 i gener de 2010, quan es formalitzà la recepció de les
obres.
L'any 2011 es començà a tramitar l'expedient per a la gestió de l'escoleta de Can Nebot.
Durant aquesta tramitació, el govern de l'Estat va promulgar la Llei 2/2012, de 27 d’abril
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Posteriorment, la Llei 7/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, per evitar duplicitats en
l’exercici de competències i de gestió de serveis. Això va implicar que, en el cas de
contractar la gestió de l’escoleta, no podia suposar cap cost per al Consell atès que, a més,

es tractava d’un servei que no era competència pròpia.
A partir d’aquest moment, amb les indicacions del servei d’Intervenció, des del Consell
d'Eivissa es continua treballant -aleshores des del Departament d'Educació, Cultura i
Patrimoni- en diferents estudis econòmics per tractar d'acomplir el requisit de què la gestió
de l’escoleta no suposi cap cost per al Consell d'Eivissa. Malgrat tot, els estudis econòmics
realitzats tenint en compte els requisits que s'estableixen en la normativa vigent pel que fa a
ràtios, plantilla, tarifes, etc. conclouen que no s'arriba a l'objectiu abans esmentat de cost
zero.
S'ha de dir igualment que el Consell d'Eivissa no pot rebre l'ajuda de la Conselleria
d'Educació i Universitats per a la creació de noves places d'educació 0-3 anys, entre d'altres
qüestions, per la impossibilitat legal, tècnica i material de realitzar el procés de licitació per a
l'obertura i gestió del centre, necessari per a la correcta justificació de l'ajuda.
Realitzades noves reunions de caràcter tècnic a fi de desencallar la situació explorant totes
les vies possibles, es decideix paral·lelament sol·licitar un informe de no duplicitat de
competències per a la gestió de l'escoleta de Can Nebot i s'encarrega a la Intervenció del
Consell Insular que demani al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques l'autorització
per exercir competències impròpies amb la garantia de disposar d'estabilitat pressupostària.
Arribats a aquest punt i amb totes les vies pràcticament esgotades per part del Consell
d'Eivissa, havent-se realitzat des del Departament d'Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i
Joventut, totes les gestions que se li han requerit, i sense poder avançar ara gaire més en la
tramitació administrativa necessària per a l'obertura de l'escoleta de Can Nebot, s'arriba a la
conclusió, una vegada més, que la solució més viable és que sigui l'administració competent
-és a dir, la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears- qui es faci
càrrec de l'obertura i la gestió de l'escoleta de Can Nebot.
El passat dimarts 22 de maig, el Ple del Parlament de les Illes Balears va aprovar, per
unanimitat de tots els grups amb representació parlamentària, el punt 2 d'una moció
presentada sobre educació infantil en el qual «el Parlament de les Illes Balears insta al
Govern de les Illes Balears a obrir l’Escoleta de Can Nebot a l’inici del vinent curs escolar
2018-2019.»
Vista la demanda social creixent d'un servei públic d'ensenyament, universal i de qualitat, en
la primera etapa de la vida formativa de les persones.
Vist l'augment progressiu de les necessitats de places públiques d'educació infantil 0-3 anys
a l'illa d'Eivissa, que fa que no es pugui cobrir actualment tota la demanda existent.
Vistes les dificultats que té el Consell Insular per obrir l'esmentat centre de Can Nebot, a
causa de no tenir competències en matèria educativa.
Vist el desequilibri històric que pateix l'illa d'Eivissa respecte les illes de Mallorca i de
Menorca, que compten amb centres d'ensenyament 0-3 anys gestionats pel Govern de les
Illes Balears.
I, finalment, vist l'acord adoptat pel Parlament de les Illes Balears en sessió plenària del
passat dia 22 de maig de 2018, aquest Consell Insular agraeix l'acord de totes les forces
polítiques i demana al Govern de les Illes Balears que assumeixi la gestió del centre infantil
de Can Nebot (sa Carroca, Sant Josep de sa Talaia) perquè pugui començar a funcionar en
el curs 2018-2019. Per la seua banda, el Consell d'Eivissa es compromet a cedir les
instal·lacions en condicions adequades perquè la Conselleria d'Educació i Universitat del
Govern de les Illes Balears pugui posar en funcionament l'esmentat centre, així com a

col·laborar en tot allò que estigui al seu abast amb aquesta finalitat.
3. Proposta del conseller executiu del Departament d’Economia i Hisenda en relació
amb l’expedient de modificació de crèdit, mitjançant transferència, núm.
2018/00006330N.
Vista la sol'licitud formulada pels secretaris tècnics de la lnstitució de data 11 de juny de
2018, en la que es proposa una transferència de crèdit per tal de procedir a la modificació
de la plantilla segons peticions dels caps de Secció dels Departaments de Menors, centre
Pare Morey, cap de Servei de Benestar Social, cap de secció de Territori, Transpotl,
Transparència, Participació, per la Viceinterventora i per la Tresorera del Consell.
PROPOSTA:
APROVAR la modificació de crèdits pel Pressupost 2018 per un import total de 729.237,44
euros.
4. Proposta de la vicepresidenta 2a i consellera executiva del Departament d’Interior,
Comerç, Indústria i Relacions Institucionals en relació amb l’expedient de modificació
de la plantilla, núm. 2018/00005240A.
Es proposa modificar la plantilla del Consell Insular d’Eivissa, amb la reconversió d’1 plaça
del Departament de Turisme (d’inspector/a a tècnic/a d’administració general), l’increment
de 5 places al Departament de Territori (1 lletrat/da, 1 arqu. tècnic, 1 arquitecte, 1
administratiu/va, 1 aux. administratiu/va), increment de 6 places al Departament de
Transports (1 lletrat/da, 2 aux. admin, 1 tècnic/a administració general, 1 tècnic/a superior
de gestió, 1 inspector/a transports), increment de 6 places a Menors (1 administratiu, 2
psicòleg/a, 3 treballador/a social), increment de 7 places al centre Pare Morey (1 psicòleg/a,
3 educador/a social, 3 monitor/a), reconversió d’1 plaça a Recursos Humans (de xofer a
tècnic d’administració general), increment de 3 places a Intervenció (3 tècnic/a mitjà de
gestió), increment de 2 places a Tresoreria (1 tècnic/a superior de gestió i 1 tècnic/a mitjà de
gestió), i increment de 3 places a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (3 aux.
administratius/ves).
PROPOSTA:
MODIFICAR la plantilla del Consell lnsular d'Eivissa, en el següent sentit:
-Reconvertir una plaça d'inspector/a de Turisme en una plaça de tècnic/a d'administració
general
-Reconvertir una plaça de xofer en una plaça de tècnic/a d'administració general
-lncrementar en una les places de tècnic/a d'administració general
-lncrementar en dos les places de lletrat/ada
-lncrementar en dos les places de tècnic/a d'administració especial
-lncrementar en una les places d'arquitecte/a
-lncrementar en una les places d'arquitecte/a tècnic/a
-lncrementar en una les places d'inspector/a de Transports
-lncrementar en dos les places d'administratiu/iva

-lncrementar en sis les places d'auxiliar administratiu/iva
-lncrementar en tres les places de psicòleg/psicòloga
-lncrementar en tres les places d'educador/a social
-lncrementar en tres les places de treballador/a social
-lncrementar en tres les places de monitor/a de laborteràpia
-lncrementar en quatre les places de tècnic/a mitjà/ana de gestió
5. Proposta de la vicepresidenta 2a i consellera executiva del Departament d’Interior,
Comerç, Indústria i Relacions Institucionals en relació amb l’expedient de modificació
de la Relació de llocs de treball, núm. 2018/00005239W.
PROPOSTA
MODIFICAR la vigent Relació de llocs de treball del Consell lnsular d'Eivissa en el següent
sentit:
-Disminuir en un el lloc de treball de xòfer
-lncrementar en dos el lloc de treball de cap de servei
-lncrementar en tres el lloc de treball de tècnic/a d'administració general
-lncrementar en dos el lloc de treball de lletrat/ada
-lncrementar en dos el lloc de treball de tècnic/a superior de gestió (TAE)
-lncrementar en un el lloc de treball de tècnic/a superior serveis tècnics (arquitecte/a)
-lncrementar en un el lloc de treball de tècnic/a mitjà/ana serveis tècnics (arquitecte/a
tècnic/a)
-lncrementar en quatre el lloc de treball de tècnic/a mitjà de gestió
-lncrementar en dos el lloc de treball d'administratiu/iva
-lncrementar en sis el lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva
-lncrementar en tres el lloc de treball de tècnic/a superior serveis assistencias ll
(psicòleg/òloga)
-lncrementar en tres el lloc de treball de tècnic/a mitjà/ana serveis assistencials ll (3
treballador/a social)
-lncrementar en tres el lloc de treball de tècnic/a mitjà/ana serveis assistencials I (tres
educador/a social)
-lncrementar en tres el lloc de treball d'auxiliar serveis assistencials I (monitor/a de
laborteràpia)
-lncrementar en quatre el lloc de treball de tècnic/a mitjà/ana serveis assistencials I
(educador/a social)
-Disminuir en quatre el lloc de treball de tècnic/a mitjà/ana serveis assistencials ll
(educador/a social)
-lncrementar en cinc el lloc de treball d'auxiliar serveis assistencials I (monitor/a
laborteràpia)
-Disminuir en cinc el lloc de treball d'auxiliar serveis assistencials ll (monitor/a laborteràpia)
6. Proposta de la consellera executiva del Departament de Territori i Mobilitat en
relació amb l’aprovació inicial del Pla insular de serveis de transport regular de
viatgers per carretera de l’illa d’Eivissa (PISTRVC).

PROPOSTA:
PRIMER.- Aprovar inicialment el "Pla insular de serveis de transport regular de viatgers per
carretera de l'illa d'Eivissa", dividit en dos parts: "Primera part: fase de diagnòstic " i "Segona
part: fase de planejament" que es corresponen amb els annexos 1 i 2 que acompanyen la
present proposta.
SEGON.- Sotmetre'l a un procediment d'informació pública per un termini de 30 dies hàbils a
partir del dia següent a la seva publicació en el BOIB.
TERCER.- Demanar informe a la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del Govern de
les llles Balears i als cinc Ajuntaments de I'illa d'Eivissa i donar coneixement a la Direcció
lnsular de I'Administració General de l'Estat a I'illa d'Eivissa per a que també puguin
presentar al'legacions o suggeriments, així com realitzar un tràmit d'audiència als
interessats.
QUART.-.Demanar la resta d'informes que resultin escaients.
(Més informació sobre el Pla aquí: P
 RESENTACIÓ NOU MODEL DE TRANSPORT)
7. Facultats de control i fiscalització dels òrgans insulars. 7.1. Decrets i
comunicacions de Presidència.
7.1.1. Comunicació del Decret de Presidència de data 31 de maig de 2018 de renúncia
del conseller executiu del Consell Insular d’Eivissa.
Aquesta Presidència, en ús de les facultats que té conferides, i de conformitat amb
I'esmentat article 63.5 del ROCI,
DISPOSA
Primer- Prendre coneixement de la renúncia com a conseller executiu del Departament de
Medi Ambient, Medi Rural i Marí de la Corporació del Sr. Miguel Alejandro Vericad
Marcuello, que cessa com a conseller executiu d'aquest Consell lnsular.
Segon- Designar temporalment, per a la direcció i el despatx dels assumptes propis del
Departament de Medi Ambient, Medi Rural i Marí, el Sr. Gonzalo Juan Ferragut, conseller
executiu d’Economia i Hisenda, fins que aquesta Presidència procedeixi d'acord amb l'article
9.2 f de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, a la reestructuració dels
Departaments o altra mesura escaient.

Eivissa, 19 de juny de 2018
--

