
 
 

MOCIÓ QUE PRESENTEN, EL GRUPS MUNICIPALS A L’AJUNTA MENT D’ALAIOR, 
PARTIT SOCIALISTA, E-M-IA I PSM-VERDS REFERENT A DO NAR SUPORT A LA 
COMUNITAT EDUCATIVA EN LA CONCRECIÓ DELS PROJECTES EDUCATIUS DE CADA 
CENTRE. 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

Atès que la Conselleria d'Educació va notificar als tres directors de Menorca suspesos de sou i 
feina que no podien reincorporar-se al seu lloc de treball com a docents a l'inici del curs, el 2 de 
setembre.  

Atès que just en ser coneguda la notícia, s'engegà una campanya de suport als docents signant 
un  document que entre altres arguments, diu: "la suposada falta té a veure exclusivament amb 
el seu càrrec com a directors, en cap cas com a docents". S'insisteix en què "l'únic que han fet 
els directors ha estat respectar el paper del Consell Escolar” i la representativitat de tots els 
sectors que hi són presents, raó per la qual es formula l'exigència que tornin "a les aules i als 
despatxos". 

"Si ja no hi havia cap motiu per a la suspensió de la seva funció com a directors, està 
absolutament injustificat i és totalment inadmissible que també siguin suspesos en la seva feina 
com a professors d'aula". 

Atès que de cap manera es pot considerar normal l'inici del curs escolar amb tres equips 
directius d'institus de Menorca afectats per l'expedient a la direcció 

Atès que tots els instituts de Menorca han comunicat a la Conselleria d'Educació que consideren 
el Consell Escolar l'òrgan competent per aprovar el projecte de tractament integrat de llengües. 

Atès que la manifestació d'opinions per part d'un funcionari sobre la interpretació de la 
normativa aplicable, en cap cas es pot considerar desobediencia oberta a les ordres o 
instruccions d'un superior. 

Atès que de la lectura de les Resolucions del secretari autonòmic d'Educació, Cultura i 
Universitats, números 15141, 15142 i 15143 de 5 d'agost de 2013, (BOIB 111 de 8 d'agost de 
2013) en relació a l'aprovació del projecte TIL per part dels instituts que tenen la direcció 
expedientada, es desprèn clarament que les direccions si van atendre el requeriment del 
secretari autonòmic: “ Per aquest motiu, vist que l'equip directiu va presentar una proposta 
davant el consell escolar de centre per recollir les esmenes proposades pel DIE, però que el CE 
no ha aprovat,” .  

Atès que de la documentació pública a que tenim accés els grups polítics, i del coneixement 
directe de la trajectòria professional dels directors expedientats, podem acreditar que son 
merexeidors del suport institucional.  

Atès que la resolució del secretari autonòmic d'Educació, Cultura i Universitats, ordenant als 
equips directius aplicar projectes TIL distints dels que les famílies coneixien en escollir el centre 
d'escolarització dels seus fills,  vulnera el dret de participació de les comunitats educatives en 
l'organització, el govern, el funcionament i l'avaluació dels centres. 

Per tot açò i davant la preocupació de la ciutadania menorquina per l'inici d’un curs escolar amb 
gens de normalitat en un context d'escalada de la tensió generada per les decisions polítiques 
de la Conselleria.  

D'acord amb el que estableix el Reglament Orgànic, els tres grups de l’oposició 

PRESENTA LA SEGÜENT PROPOSTA D'ACORD: 

 1- El Ple de l'Ajuntament d’Alaior manifesta el seu suport institucional als directors 
cessats, així com als respectius Consells Escolars i comunitats educatives. 

 2.- El Ple de l'Ajuntament d’Alaior insta la Conselleria d'Educació a revocar la decisió 
adoptada políticament entre el registre d'entrada dels escrits de les direccions dels instituts el 
dia 30 de juliol de 2013 i la nota informativa emesa per la conselleria d'Educació, Cultura i 



Universitats a les 16:20 del dia 31 de juliol de 2013.  

 3- El Ple de l'Ajuntament d’ Alaior insta la Conselleria d'Educació a respectar, tal i com 
marca la llei, les competències dels Consells Escolars dels Centres i, per tant, a acceptar, de 
forma democràtica, les seves decisions.  
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