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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA
Núm. 22864
Decret 145/2000, de 3 de novembre, de creació de l’Institut
d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears.
Tal com indica en el preàmbul la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu, l’activitat avaluadora resulta fonamental
per analitzar en quina mesura els diferents elements del sistema educatiu
contribueixen a l’assoliment dels objectius establerts.
En el seu article 62, la mateixa Llei estableix que l’avaluació del sistema
educatiu ha d’orientar-se a l’adaptació contínua del propi sistema a les demandes
socials i a les necessitats educatives i ha de ser aplicada a l’alumnat, al
professorat, als centres, als processos educatius i a la pròpia Administració.
L’article citat atribueix la funció Avaluadora a les Administracions educatives en
l’àmbit de llurs competències i reserva l’avaluació general del sistema educatiu
de tot l’Estat al Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE). La Llei 1/
1990 determina també, a l’article 61, la funció de participació en l’avaluació del
sistema de la Inspecció educativa.
Per altra part, la Llei orgànica 2/1995, de 20 de novembre, de la participació,
l’avaluació i el govern dels centres docents, recull en el títol III els aspectes
referents tant a l’avaluació del sistema educatiu considerat globalment com els
relacionats amb els elements personals i institucionals que l’integren. En establir
els agents avaluadors, els àmbits i les funcions de l’avaluació, la Llei indica la
necessitat que les Administracions educatives corresponents duguin a terme
diversos plans d’avaluació a fi i efecte d’aconseguir elements per a l’increment
de la qualitat educativa. Es reitera, així mateix, la funció de participació de la
Inspecció Educativa en l’avaluació del sistema educatiu. De manera semblant, el
RD 1947/1995, d’1 de desembre, pel qual s’estableix el Pla nacional d’avaluació
de la qualitat de les universitats, esmenta l’avaluació de la qualitat universitària
com una resposta, des de l’autonomia de les universitats, a les exigències internes
de millora i com a element per a la presa de decisions en polítiques universitàries,
entre d’altres. En aquest context convé assenyalar que la Universitat de les Illes
Balears ha iniciat processos d’avaluació amb la creació de mecanismes
institucionals específics.
D’altra banda, és voluntat expressa del Govern de les Illes Balears construir
un sistema educatiu que, de cada vegada més, assoleixi uns nivells de qualitat que
donin resposta tant a les exigències d’una societat activa com a les necessitats
educatives, culturals, científiques i cíviques de la població escolar de les Illes
Balears. A aquest efecte, resulta imprescindible disposar d’elements de diagnòstic
que permetin, des del coneixement més exacte, una presa de decisions fonamentada
en la realitat i adreçada a la consecució de la qualitat educativa que el Govern
desitja assolir.
Per aquest motiu, i en el context de la normativa vigent esmentada, resulta
necessària la creació d’un ens que pugui impulsar tasques d’avaluació del sistema
educatiu de les Illes Balears i, alhora, pugui assessorar l’Administració educativa
autonòmica en els aspectes fonamentals d’adequació del sistema a les demandes
socials i a les necessitats educatives. D’igual manera, aquest òrgan ha de ser un
element de cooperació amb les instàncies estatals i supraestatals de naturalesa
idèntica. Així doncs, el Decret present planteja la creació de l’Institut d’Avaluació
i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears com a òrgan consultiu de la
conselleria competent en matèria d’educació per tal que coordini tasques
d’avaluació externa del sistema educatiu de les Illes Balears.
L’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears,
que actuarà sota la dependència directa del conseller competent en matèria
educativa, comptarà amb la participació de diferents òrgans de l’administració
educativa no universitària, de representants d’altres òrgans de l’Administració,
del sector universitari i dels òrgans de participació educativa. La part tècnica de
l’Institut estarà integrada per professionals de la Inspecció Educativa, de la
docència, i del món de la investigació que aportaran llur experiència i competència
a l’execució dels plans d’avaluació i a les accions d’assessorament. Així mateix,
l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes Balears serà un
instrument d’informació a la societat en general sobre l’estat de l’educació i de
formació i de difusió amb relació a les matèries que li són pròpies.
Per tot això, a proposta del conseller d’Educació i Cultura, i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 3 de novembre de 2000,
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DECRET
Article 1
1.- Es crea l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes
Balears com a òrgan de coordinació, de consulta i tècnic de la conselleria
competent en matèria d’educació, que actuarà sota la dependència directa del
conseller, amb l’objectiu de dur a terme tasques d’anàlisi i avaluació externa del
sistema educatiu de les Illes Balears
2.- Aquest institut és també l’òrgan encarregat de proporcionar informació
rellevant sobre el grau de qualitat del sistema educatiu de les Illes Balears a
l’Administració educativa, als òrgans de participació institucional, als diferents
sectors de la comunitat educativa i a la societat en general.
Article 2
1.- Són funcions de l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu:
a).- Analitzar el grau d’eficàcia del sistema educatiu.
b).- Elaborar informes i dictàmens referents a l’assoliment dels objectius
determinats per la legislació vigent en matèria d’educació.
c).- Elaborar i impulsar sistemes d’avaluació per als diferents ensenyaments
regulats per la normativa vigent.
d).- Elaborar informes i propostes en relació amb la millora de la qualitat
de l’ensenyament i amb l’adequació del sistema educatiu a les necessitats
educatives i a les demandes socials.
e).- Col·laborar amb el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE)
i altres entitats relacionades amb l’avaluació i qualitat educatives en l’elaboració
d’un sistema estatal d’indicadors d’avaluació i en activitats concordants amb
l’objecte de l’Institut.
f).- Elaborar informes i propostes en relació amb la realitat i les perspectives
dels sistemes educatius d’altres comunitats autònomes i de països estrangers, així
com relacionades amb els respectius sistemes d’avaluació.
g).- Fomentar l’intercanvi d’experiències anàlogues i la cooperació amb
institucions similars d’altres països.
h).- Cooperar amb d’altres administracions i, si escau, elaborar informes i
propostes en relació amb l’avaluació del sistema educatiu en els àmbits estatal i
europeu.
i).- Proporcionar informació relacionada amb les finalitats de l’Institut als
òrgans de participació, a les administracions educatives i a la societat en general.
j).- Proposar l’establiment de convenis amb altres organismes o entitats,
públiques o privades, amb finalitats concordants amb les de l’Institut.
2. La conselleria competent en matèria d’educació podrà consultar l’Institut
d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu i encarregar-li estudis sobre aspectes
que contribueixin a la millora de la qualitat del sistema educatiu no prevists en
l’article 2 d’aquest Decret.
3.- Els estudis, els informes i dictàmens elaborats per l’Institut es referiran
a l’avaluació del sistema educatiu en general, i no podran tenir cap repercussió
directa sobre l’avaluació individual dels alumnes i del personal docent i no
docent.
4.- Per al compliment de les seves funcions, l’Institut podrà sol·licitar
informacions i dades a d’altres administracions públiques.
Article 3
Per al compliment de les funcions que li són pròpies i de les tasques
encomanades per la conselleria competent, l’Institut d’Avaluació i Qualitat del
Sistema Educatiu podrà dur a terme, per mitjans propis o aliens, les activitats
tècniques, d’estudi, editorials, formatives, informatives o promocionals que
siguin adequades a la naturalesa de l’òrgan.
Article 4
1.- Són òrgans de l’Institut el Consell Rector, el Comitè Científic, el
Director i el secretari tècnic.
2.- El Consell Rector fixarà els objectius, aprovarà els plans d’actuació de
l’Institut i en controlarà l’execució.
3.- Integren el Consell Rector:
a).- El conseller competent en matèria d’educació, qui n’exercirà la
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Presidència.
b).- El director general d’Administració Educativa, qui en serà el
vicepresident primer.
c).- El director general d’Universitat, qui en serà el vicepresident segon.
d).- La directora general d’Ordenació i Innovació.
e).- El director general de Formació Professional i Inspecció Educativa.
f).- El director general de Planificació i Centres.
g).- El director general de Formació de la Conselleria de Treball i
Formació.
h).- El director general de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació
de la Conselleria d’Innovació i Energia.
i).- Un representant de la Conselleria d’Interior.
j).- Un representant de la Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria.
k).- El president de Consell Escolar de les Illes Balears, o persona en qui
delegui.
l).- El president del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, o
persona en qui delegui.
m).- Un representant del Consell de Formació Professional de les Illes
Balears, designat pel president d’aquest òrgan.
n).- El cap del Departament d’Inspecció Educativa.
o).- Dos representants de la Universitat de les Illes Balears amb categoria
de vicerector, designats pel rector.
El director de l’Institut, qui en farà de secretari.
4.- El Comitè Científic realitzarà tasques de suport i assessorament al
director de l’Institut i estarà integrat per un nombre de membres no inferior a sis
i no superior a deu, nomenats pel conseller, entre els quals hi haurà representació
dels inspectors d’educació, dels funcionaris docents i no docents de la conselleria
competent en matèria educativa, representants de la Universitat de les Illes
Balears i altres personalitats rellevants en el camp de l’avaluació educativa. El
Comitè podrà organitzar-se en comissions.
5.- El director de l’Institut n’exerceix la representació, n’elabora els plans,
en coordina l’execució i dirigeix el personal adscrit a l’òrgan.
6.- El director és nomenat pel conseller competent en matèria de personal,
a proposta del conseller competent en matèria d’educació, per procediment de
lliure designació, amb nivell assimilat a cap de servei i amb les característiques
establertes en la corresponent relació de llocs de treball.
7.- El secretari tècnic tendrà al seu càrrec les tasques de secretaria de
l’Institut i serà el cap del personal administratiu i de serveis que, si s’escau,
s’adscrigui a l’Institut. El secretari tècnic haurà de ser un funcionari de la
conselleria competent en matèria d’educació.
8.- Els membres del Comitè Científic podran percebre totes les despeses,
de desplaçament i d’estada que els origini l’exercici i el compliment de les seves
funcions.
Article 5
La conselleria competent en matèria d’educació dotarà l’Institut dels
recursos humans i materials necessaris per a l’exercici de les funcions que té
encomanades.
Disposició final primera
La conselleria competent en matèria d’educació, de comú acord amb la
Universitat de les Illes Balears i el Consell Social de la Universitat de les Illes
Balears i mitjançant els convenis corresponents, propiciarà l’elaboració
d’avaluacions de la qualitat de la docència, de la recerca i de la gestió en l’àmbit
universitari, així com anàlisis dels plans d’estudi universitaris, de l’adequació de
les infrastructures destinades a aquests ensenyaments i de la inserció dels titulats
universitaris.
A aquest efecte, es constituirà una comissió paritària integrada per
representants de la Conselleria, la UIB i el Consell Social, que serà l’encarregada
de la planificació i la gestió de les actuacions relacionades amb el que s’indica
al paràgraf anterior.
Disposició final segona
S’autoritza el conseller d’Educació i Cultura perquè dicti les disposicions
necessàries per a l’aplicació i desplegament d’aquest Decret.
Disposició final tercera
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Aquest Decret començarà a vigir l’endemà de la seva publicació en el
BOIB.
Palma, 3 de novembre de 2000
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons
— o —-

CONSELLERIA D’INTERIOR
Núm. 22865
Decret 146/2000, de 3 de novembre, pel qual es modifica el Decret
105/2000, de 7 de juliol, pel qual s’aproven la convocatòria, les
bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions
tècniques de valoració del concurs per al proveïment de llocs de
treball de l’Administració de la CAIB (BOIB núm. 86 ext. de 14
de juliol), modificat pel decret 129/2000, de 15 de setembre.
Mitjançant el Decret 105/2000, de 7 de juliol, (BOIB núm. 86 EXT., de 14
de juliol) s’aproven les bases, el barem de mèrits i les comissions tècniques de
valoració de la convocatòria per al proveïment de llocs de treball de l’Administració
de la CAIB, modificat pel Decret 129/2000, de 15 de setembre (BOIB núm. 116,
de 21 de setembre).
La base vuitena del Decret 105/2000, disposa a l’apartat segon que els
membres de les comissions de valoració puguin ser substituïts per l’òrgan que els
va nomenar.
Atès que en un dels membres de les comissions de valoració hi concorren
causes d’abstenció de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, es fa necessari
modificar la composició de la comissió tècnica afectada, continguda en el Decret
de referència.
Per tot això, a proposta del conseller d’Interior, i havent-ho considerat el
Consell de Govern a la sessió de dia 3 de novembre de 2000,
DECRET
Article únic
S’aprova la modificació de la comissió tècnica de valoració de la
convocatòria per al proveïment de llocs de treball de l’Administració de la CAIB,
aprovada pel Decret 105/2000, de 7 de juliol, corresponent als llocs de treball del
grup B o C, tal com es disposa a continuació:
GRUP B o C
Comissió Suplent:
Presidenta: Catalina Palou de Comasema Beltrán
Disposició Final
Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 3 de novembre de 2000
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
El conseller d’Interior
Josep Maria Costa i Serra
— o —-

