
President, el Grup I format per representants de les associacions empresarials,
el Grup II format per representants d�organitzacions sindicals i el Grup III cons-
tituït per representants de diferents sectors ( agrari, pesquer, de la Universitat de
les Illes Balears�..)

Respecte a la designació i nomenament dels membres del Grup II, es a dir,
el corresponent als representants d�organitzacions sindicals, l�article 5 de la Llei
10/2000 disposa que aquests seran nomenats pel Consell de Govern, prèvia
designació de les organitzacions sindicals més representatives en l�àmbit de les
Illes Balears. 

En data 18 d�abril de 2005 va tenir entrada a la Conselleria de Treball i
Formació la proposta de la  � Confederació Sindical Comissions Obreres de les
Illes Balears� de cessament i posterior nomenament de membres del Consell
Econòmic i Social integrats al Grup II en representació d�aquesta organització
sindical.

Per tot l�exposat i en virtut del previst a l�article 5.4 de la Llei 10/2000, de
30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, segons el
qual al Consell de Govern li correspon el nomenament dels representants del
Consell Econòmic i Social prèvia designació i proposta dels grups correspo-
nents ,el Conseller competent en matèria de Treball i Formació i havent-ho con-
siderat el Consell de Govern en la sessió de dia 29 d�abril de 2005

DECRET

Article 1

Atès allò previst en la lletra b) del núm. 1 de l�article 7 de la llei 10/2000,
de 30 de novembre (BOIB 09-01-2000), a proposta de les Organitzacions i
Institucions que promogueren el nomenament, en aquest cas la Confederació
Sindical de Comissions Obreres de les Illes Balears, es procedeix al cessament
dels següents titulars inclosos en el grup II com a membres representats de l�or-
ganització sindical abans esmentada:

Titular.
Manuel Cámara Fernández

Article 2

Atès allò previst en el núm. 1 de l�article 5 de la Llei 10/2000, de 30 de
novembre (BOIB 09-01-2000),  a designació de les organitzacions i institucions
que promogueren el cessament, en aquest cas la Confederació Sindical de
Comissions Obreres de les Illes Balears, es designen i es nomenen els següents
titulars inclosos en el grup II com a membres representats de l�organització
abans esmentada:

Titular.
Baltasar Piñeiro Picó

Disposició Final

1. Comunicar aquest Decret a la Secretaria General del Consell Econòmic
i Social de les Illes Balears, perquè es procedeixi de conformitat.

2. Aquest Decret començarà entrarà en vigor el mateix dia de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 29 d�abril de 2005

EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou

El Conseller de Treball i Formació
Cristóbal Huguet Sintes
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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 7869

Decret 44/2005, de 29 d�abril , sobre percepció d�indemnitza-
cions per les despeses de desplaçament, manutenció i assistència
a les sessions del Consell Escolar de les Illes Balears.

El Consell Escolar de les Illes Balears és l�organisme superior de consul-
ta i de participació dels sectors afectats en la programació general de l�ensenya-
ment no universitari a les Illes Balears, el qual va ser creat per la Llei 9/1998,
de 14 de desembre, dels consells escolars de les Illes Balears, que va ser modi-
ficada per la Llei 11/2000, de 23 de desembre.

Atès que les lleis esmentades preveuen que els membres del Consell
Escolar de les Illes Balears tenen dret a la percepció d�indemnitzacions per des-
peses d�assistència, desplaçament, manutenció i estada a les sessions;

Atès que les reunions del Consell Escolar de les Illes Balears es poden dur
a terme a qualsevol de les illes;

Atès que les persones que exerceixen els càrrec de president, vicepresi-
dent i secretari, a més dels membres del Consell Escolar de les Illes Balears
expressament comissionats a l�efecte, poden realitzar sessions de treball especi-
fiques dins i fora de les Balears, i de fet s�incrementa dia a dia la interrelació
entre els Consells Escolars Autonòmics i de l�Estat, una vegada que ja estan
constituïts i en funcionament els Consells Escolars a totes les Comunitats
Autònomes, i organitzen activitats conjuntes;

Atès que l�actual sistema de percepció d�indemnitzacions ve regulat pel
Decret 12/2002, de 25 de gener (BOIB núm 15 de 2 de febrer de 2002)  amb
correcció d�errada de 7 de febrer de 2002 (BOIB de 2 de març de 2002) en rela-
ció al qual es considera necessari modificar les quantitats establertes i a més cal
regular diversos aspectes de les indemnitzacions que no es contemplen en l�es-
mentat Decret.

Atès tot això, a proposta dels consellers d�Educació i Cultura i
d�Economia, Hisenda i Innovació, i havent-ho considerat el Consell de Govern
en la sessió de 29 d�abril de 2005,

DECRET

Article 1

L�import de les indemnitzacions que han de percebre els membres del
Consell Escolar de les Illes Balears en l�exercici de les seves funcions són les
següents:

a) Indemnitzacions per assistència a les reunions dels diferents òrgans de
funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears, convocades reglamentà-
riament:120 euros

b) Indemnització per desplaçament a aquestes reunions, que inclou la
quantia del bitllet de vaixell o avió �d�anada i tornada-, els desplaçaments des
del domicili particular al lloc d�embarcament, i des del lloc de desembarcament
fins a la seu de la reunió, amb el retorn corresponent; a satisfer  un cop justifi-
cada la despesa mitjançant la presentació dels billets i factures.

c) Quilometratge: desplaçament amb vehicle propi dels membres que es
traslladin dins la pròpia illa de residència

-desplaçament en automòbil propi 0�30 euros
-desplaçament en moto propi 0�150 euros

d) Manutenció: si la convocatòria de les reunions del Consell Escolar,
condiciona que els consellers/eres, desplaçats des del seu lloc de residència per
assistir a aquesta reunió, en funció de l�horari, es fa necessari indemnització de
manutenció, mitjançant la presentació de la factura corresponent, la quantitat
màxima serà de 30 euros per dinar o sopar, IVA inclòs

e) Allotjament: si la convocatòria de les reunions del Consell Escolar, con-
diciona que els consellers/eres, desplaçats des del seu lloc de residència per
assistir a aquesta reunió hagin de pernoctar, se�ls ha d�indemnitzar per la des-
pesa d�allotjament, mitjançant la presentació de la factura corresponent, fins a
un màxim de 120 euros, IVA inclòs.

En el cas de desplaçament en representació del Consell Escolar, dins el
territori espanyol, la quantitat màxima per allotjament serà de 120 euros i fora
del territori espanyol manutenció i allotjament no superarà els 150 euros.

Si, a conseqüència de la reunió, els membres del Consell Escolar de les
Illes Balears desplaçats dels seus llocs de residència es veuen obligats a realit-
zar despeses de manutenció i no s�ha previst organitzar un dinar de feina per part
de l�òrgan col·legiat que es reuneix, se�ls ha d�indemnitzar fins a un màxim de
30 euros.

Article 2

La indemnització per elaborar la Ponència encarregada per acord de la
Comissió Permanent, s�estableix amb un màxim de 180 euros, una vegada pre-
sentada la Ponència davant el Ple del Consell Escolar.

Article 3 

El president, el vicepresident, el secretari o els membres del Consell
Escolar de les Illes Balears poden percebre les indemnitzacions previstes sem-
pre que actuïn en representació d�aquest organisme i hagin d�assistir a qualse-
vol lloc a reunions específiques en funció del seu càrrec.

La percepció de les indemnitzacions que es preveuen en aquest Decret és
incompatible amb qualsevol altra indemnització que, pel mateix concepte, pugui
percebre el personal al servei de les administracions públiques que pugui ser
membre del Consell Escolar de les Illes Balears.

Article 4

Per tenir dret a percebre les indemnitzacions previstes als apartats a) i c)
de  l�article 1, és necessari un certificat expedit pel secretari del Consell Escolar,
amb el vistiplau de la Presidència, que acrediti l�assistència dels membres a les
reunions convocades. En els casos dels apartats b) i d), l�interessat aportarà els
corresponents justificants.
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Per tenir dret a la indemnització prevista a l�article 2 ha d�existir acord de
la Comissió Permanent per assignar la ponència a un membre del Ple del
Consell.

Article 5

Les quantitats establertes en aquest Decret s�han d�actualitzar anualment
de la mateixa manera que les indemnitzacions per raó del servei que perceben
els funcionaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Disposició derogatòria

Es deroga el Decret 12/2002, de 25 de gener (BOIB núm 15 de 2 de febrer
de 2002).

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l�endemà d�haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears i desplegarà efectes des de l�1 de gener de 2005.

Palma, 29 d�abril de 2005

EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou

El conseller d�Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual

El conseller d�Economia, Hisenda i Innovació
Lluís Àngel Ramis d�Ayreflor Cardell

� o �

CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Num. 7871

Decret 45/2005, de 29 d�abril, pel qual es determina l�òrgan com-
petent en matèria de control de la condicionalitat de les ajudes
directes de la política agrària comuna.

Els Reglaments (CE) núm. 1782/2003, del Consell, de 29 de setembre, i
núm. 796/2004, de la Comissió, de 21 d�abril, han establert un nou marc per a
la condicionalitat ambiental de les ajudes comunitàries. L�esmentat Reglament
796/2004 preveu que el control del compliment dels requisits de condicionalitat
sigui desenvolupat per organismes de control especialitzats o, si no existeixen,
pel propi Organisme Pagador.

El Reial decret 2352/2004, de 23 de desembre, sobre aplicació de la con-
dicionalitat en relació amb les ajudes directes en el marc de la política agrària
comuna, estableix que el Fons Espanyol de Garantia Agrària serà l�autoritat
nacional encarregada del sistema de coordinació dels controls de la condiciona-
litat i que els òrgans competents de les comunitats autònomes, com a autoritats
responsables en el seu àmbit territorial de les activitats de control, designaran
els corresponents òrgans o organismes de control.

Resulta necessari, per tant, determinar l�òrgan competent per desenvolu-
par les activitats de control del compliment dels requisits de la condicionalitat.

En conseqüència, a proposta de la consellera d�Agricultura i Pesca i
havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió sessió celebrada el dia
29 d�abril de 2005,

DECRET

Article únic
Òrgan competent

1. L�òrgan competent en matèria de control de les bones condicions agrà-
ries i mediambientals i dels requisits legals de gestió que han de complir, en
relació amb les ajudes directes en el marc de la política agrària comuna, els agri-
cultors i ramaders les explotacions dels quals es trobin ubicades en el territori
de les Illes Balears serà l�Organisme Pagador, constituït pel Decret 93/2000, de
23 de juny.

2. Aquestes funcions de control es realitzaran d�acord amb el que s�esta-
bleix en els Reglaments (CE) núm. 1782/2003, del Consell, de 29 de setembre i
núm. 796/2004, de la Comissió, de 21 d�abril, i en el Reial decret 2352/2004, de
23 de desembre.

3. L�entitat de dret públic prevista en la disposició addicional vuitena de
la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de
funció pública es podrà constituir com l�òrgan de control previst en els apartats
anteriors quan es creï o en un moment posterior.

Disposició final primera

Es faculta a la consellera d�Agricultura i Pesca per dictar les disposicions
que siguin adients per al desenvolupament d�aquest Decret.

Disposició final segona

El present Decret entra en vigor l�endemà d�haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 29 d�abril de 2005

EL PRESIDENT
Jaume Matas Palou

La consellera d�Agricultura i Pesca
Margalida Moner Tugores
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CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM
Num. 7872

Decret 46/2005, de 29 d�abril, de modificació del Decret 75/2001,
de 25 de maig, de creació i regulació del Consell Balear de
Consum.

L�article 51 de la Constitució espanyola estableix que els poders públics
han de garantir la defensa dels consumidors i usuaris i han de promoure la infor-
mació i l�educació d�aquests, a la vegada que han de fomentar les organitzacions
i oir-les en les qüestions que puguin afectar-los.

L�Estatut d�autonomia de les Illes Balears estableix a l�article 11 que
correspon a la comunitat autònoma de les Illes Balears el desplegament legisla-
tiu i l�execució de la defensa dels consumidors i usuaris. En desplegament del
precepte estatutari, el Parlament de les Illes Balears aprovà la Llei 1/1998, de 10
de març, de l�Estatut dels consumidors i usuaris de les Illes Balears, l�article 26
del qual regula el Consell Balear de Consum com a un òrgan consultiu, de
col·laboració i participació en matèria de consum de les associacions de consu-
midors i les organitzacions empresarials.

Des de l�assumpció de competències, en el marc estatutari, els òrgans de
defensa del consumidor del Govern de les Illes Balears han potenciat les actua-
cions d�acord amb les exigències creixents dels ciutadans com a consumidors, i
atesa la necessitat de mantenir un diàleg constant amb els sectors socials impli-
cats en el consum, especialment a l�hora d�aplicar noves normatives o d�har-
monitzar-les a l�àmbit del dret comunitari, es va aprovar el Decret 75/2001, de
25 de maig, de creació i regulació del Consell Balear de Consum.

El temps que ha transcorregut des de la seva aprovació i l�experiència
pràctica de la seva aplicació aconsellen augmentar el nombre de membres que
composen el Consell, per tal de donar-li un major pluralisme i representativitat
i fer-lo més operatiu en les seves funcions primordials d�assessorament en matè-
ria de consum i de fòrum de diàleg entre les associacions de consumidors, les
organitzacions empresarials i l�Administració autonòmica.

Atès tot això, a proposta de la consellera de Salut i Consum i havent-ho
considerat el Consell de Govern a la sessió celebrada el dia 29 d�abril de 2005

DECRET

Article 1

Es modifica la denominació del Consell Balear de Consum, creat i regu-
lat pel Decret 75/2001, de 25 de maig, i passa a denominar-se �Consell de
Consum de les Illes Balears�.

Article 2

Es modifica l�article 3 del Decret 75/2001, de 25 de maig, de creació i
regulació del Consell Balear de Consum, i queda redactat de la manera següent:

El Consell estarà integrat pels membres següents:
a) La persona titular de la conselleria competent en matèria de consum,

que n�exercirà la presidència.
b) La persona titular de la direcció general competent en matèria de con-

sum, que n�exercirà la vicepresidència.
c) La persona titular de la direcció general competent en matèria de salut

pública.
d) La persona titular de la Secretaria General de la Conselleria de Salut i
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