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RECURS D’ALÇADA 
 
 
 
ÒRGAN DAVANT DEL QUE ES PRESENTA 
 
Hble. Consellera d’Educació Cultura i Universitats 
Govern de les Illes Balears 
Carrer d’Alfons el Magnànim, 29 
07004 Palma 
 
 
RECURRENTS 
 

- El Sr. Josep Castells Baró, amb DNI 46.342.134-D, president de la Federació 
d’Associacions de Pares i Mares de Menorca (FAPMA), entitat amb NIF 
G07476575 i domicili Ciutadella de Menorca, Carrer Capità Negrete, 5. 
Actua en nom i representació de l’entitat esmentada. 

- El Sr. Joan Victory Santandreu, amb DNI 41495443-Q, amb domicili as 
Castell, Carrer de Sant Aleix, 5 A, pare d’alumnes de l’IES Joan Ramis i Ramis 
de Maó i president de l’Associació de Pares i Mares de l’IES Joan Ramis i 
Ramis. Actua en nom propi i en nom i representació de l’entitat esmentada. 

- El Sr. Andrés Estela Mantolan, amb DNI 41493973H, i domicili a Sant lluís, 
Carrer dels Ullastres, 13, Binisafúller Platja 07710, pare d’alumnes de l’IES 
Joan Ramis i Ramis de Maó. 

- La Sra. Sandra Galmés Hernández, amb DNI 41502016B i domicili a Maó, 
Camí de ses Vinyes, 126 1r 2a 07703, mare d’alumnes de l’IES Joan Ramis i 
Ramis i membre del Consell Escolar del mateix centre.  

- La Sra. Esperança B. Camps Carreras, amb DNI 41494437-E i domicili a Maó, 
Carrer del Cronista Riudavets, 7   2n 4a 07701, mare d’alumnes de l’IES Joan 
Ramis i Ramis 

- El Sr. Lorenzo Orfila Mercadal, amb DNI 41488418-Y i domicili a Maó, 
Carrer del Cronista Riudavets, 7  2n 4a 07701, pare d’alumnes de l’IES Joan 
Ramis i Ramis. 

 
 
REPRESENTANT I DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIÓ 
 
Tots els recurrents designen com a representant en aquest recurs el Sr. Josep 
Castells i Baró i designen com a domicili a efectes de notificació l’apartat de 
correus 446 07700 de Maó. Aquesta declaració es fa d’acord amb i als efectes de 
l’article 33 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en endavant 
LRJAPPAC. 
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ACTE RECORREGUT 
 
Resolució del secretari autonòmic d’Educació, Cultura i Universitats en relació a 
l’aprovació del projecte TIL per part de l’IES Joan Ramis i Ramis, de 5 d’agost de 
2013, publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 111 de 8 d’agost de 2013. 
 
 
AL·LEGACIONS  I FONAMENTS DE DRET 
 
 

A) Pretensió 
 
Que es dicti resolució declarant la nul·litat de ple dret de l’acte recorregut, basada 
en els fonaments jurídics següents. 
 

B) Legitimació 
 
Els particulars recurrents estan legitimats perquè tenen la condició de pares i 
mares de l’IES respecte al qual s’ha dictat l’acte impugnat. 
 
Les entitats recurrents estan legitimades d’acord amb l’article 31.2 de la 
LRJAPPAC, en tant que són associacions representatives dels interessos socials 
implicats en el recurs. 
 
Tots els recurrents ostenten per tant la condició d’interessats en aquest 
procediment 

 
C) Termini 

 
El termini per presentar aquest recurs és d’un mes de les la seva publicació al 
BOIB. 
 

D) Fonaments de Dret 
 
La resolució recorreguda és nul·la de ple dret, atès que lesiona un dret susceptible 
d’empara constitucional i, a més, és contrària a una norma de rang superior (art. 
62 de la LRJAPPAC), com es veurà a continuació. 
 
El dret lesionat és el contingut en l’article 27.7 de la Constitució Espanyola (en 
endavant, CE), que estableix: 
 

“Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y 

gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, 

en los términos que la ley establezca” 

 
La Llei que desenvolupa el contingut d’aquest dret és la Llei Orgànica 2/2006, de 3 
de maig, d’Educació (en endavant, LOE). 
 
Són pertinents al present recurs els següents articles de la LOE: 



 3 

 
Artículo 119. Participación en el funcionamiento y el gobierno de los centros 

públicos y privados concertados. 

1. Las Administraciones educativas garantizarán la participación de la 

comunidad educativa en la organización, el gobierno, el funcionamiento y la 

evaluación de los centros. 

2. La comunidad educativa participará en el gobierno de los centros a través del 

Consejo Escolar. 

 

(...) 

 

Artículo 121. Proyecto educativo. 

1. El proyecto educativo del centro recogerá los valores, los objetivos y las 

prioridades de actuación. Asimismo, incorporará la concreción de los currículos 

establecidos por la Administración educativa que corresponde fijar y aprobar al 

Claustro, así como el tratamiento transversal en las áreas, materias o módulos de 

la educación en valores y otras enseñanzas. 

2. Dicho proyecto, que deberá tener en cuenta las características del entorno 

social y cultural del centro, recogerá la forma de atención a la diversidad del 

alumnado y la acción tutorial, así como el plan de convivencia, y deberá respetar 

el principio de no discriminación y de inclusión educativa como valores 

fundamentales, así como los principios y objetivos recogidos en esta Ley y en la 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. 

 

Artículo 127. Competencias del Consejo escolar 

 

El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias: 

a) Aprobar y evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II 

del título V de la presente Ley. 

 

(...) 

 
Tant l’article 119 com el 127 de la LOE tenen caràcter de Llei Orgànica, d’acord 
amb la Disposició Final 7a de la mateixa Llei . Açò vol dir que contenen aspectes 
consubstancials del dret objecte d’empara constitucional, tal com ha afirmat la 
Sentència 101/1991 del Tribunal Constitucional, que ha establert que el caràcter 
de Llei Orgànica es limita a les disposicions que continguin un desenvolupament 
directe del dret tutelat. Aquesta afirmació s’ha de contextualitzar en la continguda 
en la Sentència 76/1983 del Tribunal Constitucional, conforme la qual la reserva 
de Llei Orgànica només s’aplica als drets continguts a la Secció Primera del Capítol 
II del Títol I de la CE, entre els que es troba, òbviament, el ja invocat article 27.7 CE.  
 
Per tant, d’acord amb la jurisprudència constitucional hi ha dos aspectes rellevants 
per a la pretensió del recurrents que formen part del nucli dur del dret 
constitucional que assisteix a pares i mares -- a més de als altres integrants de la 
comunitat educativa -- a intervenir en el control i gestió dels centres educatius. En 
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primer lloc, que l’Administració ha de garantir la participació de la comunitat 
educativa en l’organització, el govern, el funcionament i l’avaluació dels centres i 
que l’exercici d’aquesta intervenció es fa a través del Consell Escolar (art. 119.1 i 
119.2 de la LOE). I, en segon lloc, que el Consell Escolar del centre té la 
competència d’aprovar i avaluar el Projecte Educatiu del centre (art. 127 de la LOE, 
que cal posar en relació a l’article 121 de la LOE). 
 
Qualsevol vulneració d’aquestes normes suposa, per tant, una lesió del dret tutelat 
constitucionalment.  
 
D’altra banda, el Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament 
integrat de llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears (en 
endavant, Decret TIL) defineix en el seu article 17 el concepte “Projecte de 
tractament integrat de llengües” en els termes següents: 
 

“El projecte de tractament integrat de llengües, com a part del projecte educatiu 

del centre, ha de tenir com a objectiu fonamental aconseguir (...)” 
 

I, en l’article 19.4., pel que fa a l’aprovació d’aquest projecte estableix que: 
 

“L’òrgan competent per aprovar el projecte educatiu serà així mateix el 

competent per aprovar el projecte de tractament integrat de llengües” 

 

Per tant, resulta evident que el Govern de les Illes Balears, en promulgar el Decret 
TIL concep el projecte de TIL com una part del projecte educatiu del centre 
 
Recapitulant, doncs, els pares/mares recurrents i tots els qui representen les 
entitats recurrents, han vist lesionat el seu dret susceptible d’empara 
constitucional perquè la resolució impugnada imposa de forma il·legítima al centre 
un projecte aliè a la voluntat del Consell Escolar, desconeixent que l’òrgan 
competent per aprovar el projecte és el Consell Escolar. Com que el dret 
constitucionalment reconegut s’exerceix d’acord amb com ho estableix la Llei, i 
aquesta estableix al seu torn, amb caràcter de Llei Orgànica, que aquest exercici es 
fa a) mitjançant la participació al Consell Escolar i b) reservant a aquest organisme 
l’aprovació del projecte educatiu, és evident que la resolució impugnada vulnera el 
dret fonamental i que, per tant, d’acord amb l’article 62 de la LRRJAPAC) ha de ser 
declarada nul·la de ple dret. 
 
Tot i això, hi ha un aspecte que requereix majors aclariments. I és que, òbviament, 
el Consell Escolar només pot aprovar un projecte Educatiu, o parts d’ell, o 
projectes assimilats a ell, d’acord amb les normes que regeixin l’elaboració i 
continguts d’aquests projectes. És a dir, la lesió del dret fonamental només es 
produeix si el projecte aprovat pel Consell Escolar que ve a ser rebutjat per la 
Resolució aquí recorreguda, compleix amb els requisits que la normativa que li és 
d’aplicació estableixi. 
 
És a dir, els recurrents són ben conscients que el fet que el dret fonamental 
emparat per la CE de controlar i gestionar els centres mitjançant la forma que la 
Llei estableixi, i que el fet que Llei digui que aquest dret s’exerceix mitjançant el 
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Consell Escolar i que el Consell Escolar és competent per aprovar el projecte 
educatiu, no significa que el Consell Escolar pugui aprovar qualsevol projecte 
educatiu, sinó que només significa que el Consell Escolar és competent, i només ell,  
per aprovar un Projecte Educatiu que compleixi amb la normativa que li sigui 
d’aplicació.  
 
Per tant, cal analitzar si el projecte de TIL, com a part del projecte educatiu del 
centre, aprovat pel Consell Escolar i rebutjat per la Resolució aquí impugnada 
estava d’acord amb el Decret TIL. Concretament, el projecte de TIL aprovat pel 
centre es va elaborar i aprovar d’acord amb el procediment contemplat a l’article 
20 del Decret TIL. 
 
En el context del Decret, aquest procediment queda clarament configurat de la 
següent manera: 
 

- És una via alternativa a la via estàndard contemplada al Decret (que 
és la descrita en detall als capítols II i III i en l’article 19), justificada 
per la possibilitat que hi hagi necessitats diferents en determinats 
centres, necessitats que cal justificar i argumentar en el projecte 
TIL del centre. 

- És una via que s’habilita “d’acord amb el foment de l’autonomia” dels 
centres. 

- És una via que ha de comptar amb un suport reforçat ja que cal 
comptar amb el suport de 2/3 parts del Consell escolar i s’ha de 
consultar a les famílies. 
 

En quant a les característiques que han de complir els projectes tramitats d’acord 
amb l’article 20, queden clarament establertes en el segon paràgraf de l’article 
20.1: 
 

“El projecte ha d’incloure la justificació i l’argumentació del canvi plantejat, 

així com els mecanismes d’avaluació i seguiment prevists, sempre que, i amb 

caràcter general, es mantingui la impartició d’alguna àrea o matèria no 

lingüística en cadascuna de les llengües oficials i en la primera llengua 

estrangera” 

 
És a dir, d’acord amb el tenor literal del Decret TIL, els projectes fets d’acord amb 
l’article 20 tenen com a única condició que sempre i en tot cas, es mantingui 
almenys una assignatura no lingüística en cada una de les llengües oficials i en la 
primera llengua estrangera. S’entén perfectament que, un cop garantit això, el 
centre – concretament el Consell Escolar- és autònom per decidir sobre la llengua 
de la resta d’assignatures dels currículums. 
 
Tot i aquesta claredat meridiana, la Conselleria va dictar unes instruccions per 
intentar justificar que aquest article no diu el que és evident, forçant una innovació 
normativa inexistent en el Decret. Efectivament, les instruccions del secretari 
autonòmic de 22 de maig de 2013, sobre l’aplicació de l’article 20.1 del Decret TIL, 
conclouen que “la resta d’àrees o matèries no lingüístiques s’han d’impartir de forma 

equilibrada en les dues llengües oficials”.  
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Aquesta instrucció suposa un menysteniment il·legítim de les competències del 
Consell Escolar, ja que el Consell Escolar ha d’ajustar el projecte que aprovi al 
Decret, però en cap cas a les instruccions del secretari autonòmic, que no tenen cap 
efecte normatiu respecte les competències del Consell Escolar, que ja hem vist que 
deriven de la Llei i de la CE. El Tribunal Suprem ha assenyalat reiteradament que 
les resolucions, circulars i instruccions constitueixin resolucions administratives 
que s’integren en l’àmbit propi de l’organització administrativa en base al principi 
de jerarquia, però no estan inclosos en la potestat reglamentària (SSTS de 
24/5/1989, 27/11/1997, 7/6/2006 i 26/1/2007).  
 
La jurisprudència ha declarat, així mateix, que l’eficàcia normativa de circulars, 
instruccions, resolucions, se centra en el principi de jerarquia que només afecta als 
òrgans administratius subordinats, i no poden innovar l’ordenament jurídic (STS 
Sala 3a de 30 de juliol de 1996) 
 
D’altra banda, les instruccions suara comentades, es recolzen en un informe jurídic 
annex que, amb tot el respecte envers el lletrat que el subscriu, no aconsegueix 
convèncer que el Decret diu una cosa diferent del que diu i és evident. Com diu el 
vell aforisme jurídic “in claris non fit interpretatio”. És a dir, allà on el redactat de la 
norma és clar i diàfan no s’hi valen artificis dialèctics per fer veure el blanc negre i 
el negre blanc. 
 
Concretament, l’informe s’enfronta a la difícil tasca de desmentir la literalitat del 
Decret TIL, formulant la pregunta següent: 
 

“Una vegada determinat l’anterior, què ocorre amb la resta d’àrees o matèries 

una vegada el projecte ha determinat una concreta àrea o matèria que, com a 

mínim, s’ha d’impartir en català, en castellà i en llengua estrangera? 

S’ajustaria al Decret 15/2013 un projecte que preveiés que la resta d’àrees o 

matèries no lingüístiques s’hagin d’impartir únicament en català, únicament 

en castellà o únicament en una llengua estrangera?” 

 
La pregunta és summament pertinent i ben formulada. Ara bé, la resposta es 
absolutament decebedora des del punt de vista estrictament jurídic. L’únic 
argument jurídic, o criteri interpretatiu que s’esgrimeix per respondre 
negativament la pregunta és el vague “esperit de la norma”. No neguem que 
l’esperit de la norma pugui ser un últimíssim criteri interpretatiu quan la norma 
conté una llacuna o un silenci en un tema inesperat. Però mai es pot pretendre que 
l’esperit de la norma hagi de prevaldre sobre la lletra de la norma. És molt 
significatiu que en les dues pàgines on es reflexiona sobre l’esperit de la norma per 
donar resposta a la pregunta formulada, en cap moment es fa referència a la frase 
lapidària del segon paràgraf de l’article 20 del Decret TIL: 
 

“(...)sempre que, i amb caràcter general, es mantingui la impartició d’alguna 

àrea o matèria no lingüística en cadascuna de les llengües oficials i en la 

primera llengua estrangera”. 
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És molt revelador de la solvència jurídica de l’informe comentat –que, recordem-
ho, és el que serveix de recolzament de les instruccions i, per extensió, de la 
Resolució que aquí es recorre- que per donar resposta a la pregunta formulada no 
faci cap mena de referència ni directa ni indirecta al redactat de la norma que dóna 
una resposta palmària a la pregunta. 
 
Tot i que, dit l’anterior, no calgui afegir res més sobre la inconsistència dels 
arguments continguts en l’informe comentat, val la pena afegir que l’esperit de la 
norma, si de cas, pot servir per interpretar aspectes relatius als projectes de TIL, i 
el seu procediment d’aprovació, que el Decret TIL preveu per defecte (és a dir, els 
regulats al capítol II i IIIi article 19). I açò, perquè aquests són els projectes que 
implementen la política que el Govern ha volgut impulsar amb aquest Decret. Però, 
precisament, i com hem afirmat més amunt, la via de l’article 20 es configura com 
una via alternativa basada en el foment de l’autonomia dels centres. Autonomia vol 
dir poder fer les coses amb més marge de maniobra que les que imposa el Govern 
mitjançant el Decret. Si al final, mitjançant unes instruccions, que ja hem dit que 
tenen un rang jurídic irrellevant, s’acaba laminant aquesta autonomia, el que hem 
de dir, si de cas, és que les instruccions van en contra de l’esperit de la norma 
continguda a l’article 20. 
 
 
CONCLUSIONS 
 
Per tot el que s’ha argumentat més amunt concloem: 
 

- Que el projecte de TIL aprovat pel Consell Escolar i remès 
oportunament a la Conselleria es conforme a Dret, particularment a 
allò que estableix el Decret de TIL. 

- Que el Consell Escolar és l’únic competent per aprovar un projecte de 
les característiques del projecte TIL, tal com ho estableix la LOE, 
amb caràcter orgànic. 

- Que unes instruccions d’un secretari autonòmic no poden imposar 
una interpretació aberrant, en el sentit de totalment desviada del 
tenor literal de la norma, i que tampoc poden servir de fonament 
per impugnar una decisió que el Consell Escolar ha adoptat d’acord 
amb la normativa aplicable i d’acord amb les competències que li 
reconeix la Llei, com a concreció del dret fonamental a participar en 
el control i gestió dels centres educatius. 

- Aquest dret és un dret fonamental reconegut a la CE del que són 
portadors els pares i mares dels centres afectats i que, per extensió, 
també és invocables per les associacions i organitzacions 
representatives dels interessos dels pares i mares. 

 
Per tot açò, 
 
DEMANAM  
 
Que es tengui per presentat en temps i forma el present Recurs d’Alçada contra la 
Resolució del secretari autonòmic d’Educació, Cultura i Universitats en relació a 
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l’aprovació del projecte TIL per part de l’IES Joan Ramis i Ramis, de 5 d’agost de 
2013, publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 111 de 8 d’agost de 2013. 
 
Que, seguits els tràmits oportuns i en mèrits de les al·legacions exposades, es dicti 
resolució que declari la nul·litat de ple dret de la Resolució aquí recorreguda per 
lesió d’un dret susceptible d’empara constitucional. 
 
Que, si pel motiu que fos, no es considerés procedent l’anterior, es dicti resolució 
que declari la nul·litat de ple dret de la Resolució aquí recorreguda, per vulnerar 
una norma de rang superior, com és el Decret TIL.  
 
Que, atès que la Resolució impugnada lesiona un dret fonamental emparat 
constitucionalment, amb la gravetat que açò suposa a la llum del nostre 
ordenament jurídic, s’acordi la suspensió de la Resolució que es recorre mentre es 
tramita el present recurs. 
 

 
 

Maó, 5 de setembre de 2013 
 
 
Signatures: 
 

JOSEP CASTELLS BARÓ 
 

JOAN VICTORY SANTANDREU 
 

ANDRÉS ESTELA MANTOLAN 
 

SANDRA GALMÉS HERNÁNDEZ 
 

ESPERANZA B. CAMPS CARRERAS 
 

LORENZO ORFILA MERCADAL 
 

 


