
Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
3.- D'altres disposicions

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 15952

Ordre de la consellera d’Educació i Cultura, de 9 d’agost  de
2007, de cessament i nomenament de vocals i secretari del
Consell Escolar de les Illes Balears

L’article 9 del Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s’a-
prova el text refós de la Llei de Consells Escolars de les Illes Balears estableix
la composició del Consell Escolar de les Illes Balears.

Així mateix, l’article 9.1 h i m de l’esmentat Decret legislatiu 112/2001,
disposa que el conseller competent en matèria d’educació ha de designar tres
representants de la conselleria competent en matèria d’educació i quatre perso-
nalitats de prestigi reconegut en el camp de l’educació, alguna de les quals ha
de pertànyer a un moviment de renovació pedagògica o institució reconeguda en
l’àmbit educatiu. 

A més, l’article 9.4 de l’esmentat Decret legislatiu 112/2001, disposa que
el secretari del Consell Escolar de les Illes Balears ha de ser nomenat pel con-
seller competent en matèria d’educació i ha de ser un funcionari adscrit a la con-
selleria competent en l’esmentada  matèria.

Atès el resultat de les eleccions al Parlament de les Illes Balears de 27 de
maig de 2007, cal procedir al cessament i designació de nous membres del
Consell Escolar de les Illes Balears.

Per tot l’exposat, dict la següent

ORDRE

Article únic

Cessar com a membres del Consell Escolar de les Illes Balears les perso-
nes següents, agraint-los els serveis prestats:

Personalitats de reconegut prestigi:

Sr. Joan Francesc Romero Valenzuela
Sr. Jaume Oliver Jaume
Sr. Joan Martorell TrobatSr. Miquel Vives Madrigal

Administració educativa:

Sr. Miguel Angel Mansilla Rodríguez
Sra. Carmen Oliver Arellano
Sr. Jordi Llabrés Palmer

Secretari:
Sr. Josep Maria Salom Sancho

Nomenar com a membres del Consell Escolar de les Illes Balears les per-
sones següents:

Personalitats de reconegut prestigi:

Sr. Pere Carrió Villalonga
Sra. Elvira Badia Corbella
Sr. Joan Melià Garí
Sra. Montserrat Tur Guillem

Administració educativa:

Sr. Francesc Arbona Quetglas
Sra. Refaela Sanchez Benitez
Sra. Carmen Moreno Huart

Secretari:

Sr. Mateu Thomàs Humbert

La duració dels nomenaments serà la mateixa que la corresponent als
vocals titulars substituïts.

Disposició final

Aquesta Ordre comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí

Oficial de les Illes Balears.

Palma, 9 d’agost de 2007

La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

— o —

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 15974

Resolució de la consellera de Treball i Formació de 6 d’agost de
2007 per la qual s’aprova la convocatòria per concedir ajuts
públics per donar suport a les entitats associatives de cooperati-
ves i societats laborals en el període d’1 de maig a 31 d’octubre
de 2007

D’acord amb l’article 129.2 de la Constitució espanyola i l’article 30.30
de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica
2/1983, de 25 de febrer (BOE núm. 51 d’1 de març), en la nova redacció dona-
da per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’auto-
nomia de les Illes Balears (BOE núm. 52, d’1 de març), corresponen al Govern
de les Illes Balears, en el seu àmbit territorial, les activitats de promoció i
foment del cooperativisme i l’establiment dels instruments que facilitin l’accés
dels treballadors i de les treballadores a la propietat dels mitjans de producció.

En aplicació de l’article 129.2 de la Constitució, l’article 144 de la Llei
1/2003, de cooperatives de les Illes Balears (BOIB núm. 42, de 29 de març),
estableix que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha d’assumir com a
matèria d’interès públic la promoció, l’estímul i el desenvolupament de les
societats cooperatives i de les seves estructures d’integració econòmica i repre-
sentativa. A aquests efectes, es preveu que els poders públics de les Illes Balears
han d’adoptar aquelles mesures que afavoreixin, entre d’altres, l’associacionis-
me cooperatiu, per la qual cosa l’Administració ha de proporcionar els recursos
i serveis necessaris per al compliment d’aquestes finalitats.

Actualment, a la comunitat autònoma de les Illes Balears hi ha registrades
tres entitats associatives en el sector de l’economia social: una agrupa les coo-
peratives agràries; una altra, les cooperatives de treball associat, i l’altra, les
societats laborals. Aquestes tres entitats associatives tenen uns mateixos objec-
tius en cada un d’aquests sectors: representar i difondre els interessos de les coo-
peratives i societats laborals, millorar la seva gestió socioempresarial, donar a
conèixer aquestes fórmules empresarials com una alternativa d’autoocupació i,
en definitiva, potenciar el creixement de l’economia social a través de tasques
de difusió i de penetració social.

A aquests efectes, és necessari que les entitats associatives disposin d’una
estructura estable i consolidada, motiu pel qual es convoquen aquests ajuts amb
l’objecte de col·laborar en les despeses de manteniment de la seva estructura
organitzativa, de manera que s’estableix un repartiment equitatiu de la disponi-
bilitat pressupostària entre els beneficiaris.

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mitjançant el Decret
32/1996, de 7 de març (BOIB núm. 35, de 19 de març), va assumir les compe-
tències per desplegar els programes de suport a l’ocupació regulats en les dis-
posicions generals dictades per l’Estat, transferides a la Comunitat per mitjà del
Reial decret 99/1996, de 26 de gener, de traspàs de funcions i serveis de
l’Administració de l’Estat en matèria de cooperatives, qualificació i registre de
societats anònimes laborals i programes de suport a l’ocupació (BOE núm. 52,
de 29 de febrer).

L’Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005 (BOIB
núm. 73, de 12 de maig) estableix les bases reguladores de les subvencions en
matèria de treball i formació. D’acord amb l’article 1 de l’Ordre esmentada, el
seu objecte és establir les bases que regulen les subvencions de la Conselleria
de Treball i Formació que, per les seves característiques, permeten unes bases
comunes, amb la finalitat de dur a terme activitats d’utilitat pública o d’interès
social o per a la consecució d’una finalitat pública relacionades amb les compe-
tències atribuïdes a la Conselleria. En l’apartat 2.18 del mateix article 1, s’hi
inclouen les activitats de les entitats associatives de cooperatives i societats
laborals com a activitats que poden ser objecte de subvenció. Per desplegar
aquesta previsió, aquesta convocatòria té per objecte donar suport a aquestes
entitats associatives mitjançant ajuts per finançar les despeses de manteniment i
d’infraestructures adreçades a complir les seves finalitats.

D’acord amb l’article 14.2 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desem-
bre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions (BOIB núm. 196,
de 31 de desembre), el procediment per concedir les subvencions s’ha d’iniciar
sempre d’ofici mitjançant una convocatòria quan la selecció dels possibles
beneficiaris s’hagi de fer en règim de concurrència. L’article 15 del mateix
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