Moviment de Renovació

Pedagògica de Menorca

Educar, cosa de tots
TRANSFERÈNCIES EDUCATIVES
Una proposta del Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca.
Davant de l'actual situació d'assumpció de competències en matèria educativa per la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, el Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca vol manifestar el
seu posicionament.
Amb aquest objectiu, el Moviment es reuní en unes jornades de debat on es va revisar l'actual
situació educativa contrastant-se amb els documents elaborats en anys anteriors, especialment amb
el de l'any 1986 "Per una escola pública i de qualitat".
Constatam la plena vigència d'aquest on en l'apartat de l'ADMINISTRACIÓ es deia textualment:
"Nosaltres defensam una estructura administrativa dividida en quatre graons: Comunitat Autònoma,
Consells Insulars, Ajuntaments i Centres escolars.
Pensam que, ara ja, s'hauria d'obrir un debat a fons per aclarir com s'han de repartir en aquests
quatre nivells les competències educatives, a fi que, des d'ara es facin passes ben encaminades; que
es comenci per camins que després no s'hagin de refer.
A l'hora de redactar la Llei de Consells Insulars serà molt important deixar les portes obertes perquè
en tenir competències pròpies la nostra Comunitat, els Consells tenguin una àmplia àrea de gestió."
Després de 12 anys aquest debat encara no s'ha realitzat i ens trobam amb unes competències mal
dotades i amb una situació de provisionalitat i amb greus perills d'improvisació.
Amb aquesta situació el Moviment es pronuncia per:
1.- El Parlament de les Illes Balears ha de ser l'òrgan superior de decisions. El Govern Balear
assumirà unes competències pròpies mentre d'altres seran assumides pels diferents Consells
Insulars.
2.- El Consell Insular de Menorca haurà d'assumir el màxim de competències possibles tant en
l'àmbit de gestió com en l'econòmic, amb l'objectiu d'un Projecte Educatiu d'Illa.
3.- Serà el Conseller d'Educació del Consell Insular qui tindrà la responsabilitat política i de gestió
de les competències atorgades al Consell i serà l'interlocutor davant el Govern Balear.
4.- S'haurà de revitalitzar el Consell Insular d'Educació i revisar la representativitat dels seus
membres.
5.- Els Ajuntaments seran dinamitzadors de les escoles del poble amb una visió educativa global i no
únicament escolar. Així mateix el CIM ha de poder delegar algunes de les competències que
assumesqui com a pròpies als Ajuntaments de l'Illa.
6.- S'haurà de vetllar, no obstant, per no caure en localismes que poguessin suposar una gestió
arbitrària.
De les funcions de l'Administració de l'Estat que assumeix la Comunitat Autònoma pensam que el
Govern Balear s'hauria de reservar les següents:
- La Inspecció d'Educació, pel que fa al compliment de la normativa.
- La convocatòria d'oposicions.
- El concurs de trasllat.
- Els nomenaments i cessaments de personal.
- Els nomenaments d'interins.

- Registre de centres.
- Expedició i registre de títols acadèmics.
El Consell Insular de Menorca hauria de tenir les següents competències:
- Titularitat d'edificis i programes d'inversions en construccions.
- Elaboració del mapa escolar en collaboració amb els Ajuntaments, tant pel que fa als centres
públics com els privats.
- Expedients de Concerts Educatius d'acord amb l'Estat i el Govern Balear.
- Inspecció educativa pel que fa a les necessitats i recursos.
- Pel que fa a personal, les competències referides a previsions de necessitats, contractes temporals,
compatibilitats, situacions administratives, llicències, comissions de serveis, calendari i jornada i
càrrecs directius.
- Respecte als Plans de Formació, el Consell Insular hauria d'elaborar els referits a Formació
Permanent i participar en els òrgans competents de la Universitat de les Illes Balears pel que fa
referència a l'Escola de Formació del Professorat.
- Disseny i aprovació del currículum escolar del que formaran part, en tot cas, les ensenyances
mínimes fixades per l'Estat i la Comunitat Autònoma.
- Els serveis referits a transport escolar, menjadors i centres de vacances.
Per tal d'assumir en plenes garanties aquestes competències s'hauran de dotar adequadament tant a
nivell econòmic com de personal, en el ben entès que no haurà de significar un desdoblament de
personal ni una major càrrega econòmica per la Comunitat sinó una veritable descentralització que
suposi per Menorca rebre el que li correspon, segons el que estableix el propi Estatut d'Autonomia
quan diu:
"Article 39
Els Consells Insulars, a més de les competències que els corresponguin com a Corporacions Locals,
tendran la facultat d’assumir dins el seu àmbit territorial la funció executiva i la gestió en la mesura
en què la Comunitat Autònoma assumirà competències sobre aquestes, d’acord amb aquest Estatut,
en les matèries següents:
…
19. Ensenyament.
…
Abril 1998

