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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 16106
Ordre del conseller d’Educació i Cultura, de 13 d’agost de 2003,
de cessament i nomenament dels vocals del Consell Escolar de
les Illes Balears.
L’article 9 del Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears estableix
la composició del Consell Escolar de les Illes Balears.
Atès el resultat de les eleccions al Parlament de les Illes Balears de 25 de
maig de 2003, cal procedir al cessament i designació de nous membres del
Consell Escolar de les Illes Balears.
Per altra banda, l’article 9.2 de l’esmentat Decret legislatiu 112/2001 disposa que els vocals del Consell Escolar de les Illes Balears han de ser nomenats
per ordre del conseller competent en matèria de educació, d’acord amb les propostes formulades pels grups corresponents en els termes determinats reglamentàriament..
Por tot l’exposat, vistes les propostes realitzades al titular de la conselleria de educació i Cultura i d’acord amb les atribucions que em confereix la legislació vigent, dicto la següent:
ORDRE
Artícle primer
Cessar com a membres del Consell Escolar de les Illes Balears a les
següents persones, agraint-li els serveis prestats:
Personalitats de reconegut prestigi:
Sr. Bernat Sureda Negre
Sr. Melcion Rosselló Simonet
Sr. Antoni Colom Canyelles
Sr. Amador Alzina Sans
Administració educativa:
Sra. Catalina Noguera Nicolau
Sr. Pere A. Segura Cortés
Sr. Mariano Serra Planells
Secretari:
Sr. Macià Garcías Salvà
Artícle segon
Nomenar com a membres del Consell Escolar de les Illes Balears a les
següents persones:
Personalitats de reconegut prestigi:
Sr. Joan Francesc Romero Valenzuela
Sr. Jaume Oliver Jaume
Sr. Joan Martorell Trobat
Sr. Miquel Vives Madrigal

de Presidència i Esports, de delegació de competències en el secretari general de
la Conselleria de Presidència i Esports i delegació de firma de documents comptables i administratius d’autorització i disposició de despeses i reconeixement
d’obligacions de tots els programes pressupostaris de la Secció 23 i dels programes pressupostaris 121 E, 131 B i 463 B de la Secció 11, s’ha advertit una
errada material perquè es va ometre el programa pressupostari 131 A de la
Secció 11, i d’acord amb l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, es fan les correccions
següents:
En el títol
On diu:
«Resolució de la consellera de Presidència i Esports, de delegació de competències en el secretari general de la Conselleria de Presidència i Esports i delegació de firma de documents comptables i administratius d’autorització i disposició de despeses i reconeixement d’obligacions de tots els programes pressupostaris de la Secció 23 i dels programes pressupostaris 121 E, 131 B i 463 B
de la Secció 11.»
Ha de dir:
«Resolució de la consellera de Presidència i Esports, de delegació de competències en el secretari general de la Conselleria de Presidència i Esports i delegació de firma de documents comptables i administratius d’autorització i disposició de despeses i reconeixement d’obligacions de tots els programes pressupostaris de la Secció 23 i dels programes pressupostaris 121 E, 131 A, 131 B i
463 B de la Secció 11.»
En l’article 2
On diu:
«Es delega en el secretari general de la Conselleria de Presidència i
Esports, la firma dels documents comptables i administratius d’autorització i
disposició de despeses i reconeixement d’obligacions en tots els programes
pressupostaris de la Secció 23 i transitòriament durant l’any 2003, els programes pressupostaris 121 E, 131 B i 463 B de la Secció 11 d’acord amb el que disposa el Decret 81/2003, de 5 de juliol, pel qual es regula la gestió dels crèdits
pressupostaris de l’exercici 2003, afectats per la modificació de les estructures
orgàniques de les conselleries.»
Ha de dir:
«Es delega en el secretari general de la Conselleria de Presidència i
Esports, la firma dels documents comptables i administratius d’autorització i
disposició de despeses i reconeixement d’obligacions en tots els programes
pressupostaris de la Secció 23 i transitòriament durant l’any 2003, els programes pressupostaris 121 E, 131 A, 131 B i 463 B de la Secció 11 d’acord amb el
que disposa el Decret 81/2003, de 5 de juliol, pel qual es regula la gestió dels
crèdits pressupostaris de l’exercici 2003, afectats per la modificació de les
estructures orgàniques de les conselleries.»
Palma, 8 d’agost de 2003
La consellera de Presidència i Esports
Maria Rosa Puig Oliver

Administració educativa:
Sr. Miquel Angel Mansilla Rodríguez
Sra. Carmen Oliver Arellano
Sr. Jordi Llabrés Palmer
Secretari:
Sr. Josep Maria Salom Sancho
Disposició final
Aquesta ordre entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació en el
BOIB
Palma, 13 d’agost de 2003
El conseller d’Educació i Cultura
Francesc J. Fiol Amengual

—o—
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I ESPORTS
Num. 16104
Correcció d’errades de la resolució de la consellera de
Presidència i Esports, de delegació de competències en el secretari general de la Conselleria de Presidència i Esports i delegació de firma de documents comptables i administratius d’autorització i disposició de despeses i reconeixement d’obligacions de
tots els programes pressupostaris de la Secció 23 i dels programes pressupostaris 121 E, 131 B i 463 B de la Secció 11.
Atès que a la versió catalana i a la castellana de l’edicte núm. 14502 publicat al BOIB núm. 108, de 29 de juliol de 2003, de la resolució de la consellera
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4.- Anuncis
CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT
Num. 16044
Informació pública sobre la sol·licitud de concessió d’aigües
depurades procedents de la depuradora d’aigua residual crua pel
sistema de llacunatge de la UIB per a reg de cultius. T.M. Palma.
Direcció General de Recursos Hídrics
Peticionari: U.I.B.
Exp. ref.: 2.691/4
La qual cosa es fa pública perquè en el termini de trenta dies comptadors
des de l’endemà d’haver-se publicat aquest anunci al BOIB, les corporacions,
les entitats i els particulars que es considerin afectats per aquesta sol·licitud la
pugin examinar a les oficines d’aquesta Direcció General de Recursos Hídrics,
situades al carrer Gran Via Asima, 4-A, d’aquesta ciutat, i presentar-hi per escrit,
o a les de l’Ajuntament de Palma, dins el termini esmentat, totes les al·legacions
que tinguin per convenient en relació amb aquesta.
Palma, 18 d’agost de 2003
El director general de recursos hídrics,
Joan Crespí i Capó
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