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Sisena
Compromisos de la Conselleria de Presidència

1. Les persones que intervenguin en el procés d’organització, valoració o
concessió del premi han de respectar la confidencialitat dels resultats de les ava-
luacions que es duguin a terme sobre les candidatures que s’hi presenten.

2. Els autors podran recollir els treballs no premiats durant els tres mesos
següents a la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la decisió
del jurat. Finalitzat aquest termini, es destruiran per tal de salvaguardar els drets
de propietat intel·lectual.

3. La Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears facilitarà
informació sobre la convocatòria a la seva seu, al telèfon 971 17 74 94 i a la
pàgina web http://cedomu.caib.es, on també s’exposaran les bases de la convo-
catòria del premi i es farà públic el veredicte del jurat.

4. L’import del premi i totes les despeses que es deriven de l’execució d’a-
questa convocatòria aniran a càrrec dels pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per al 2008.

Setena
Compromisos dels participants

Els participants s’han de comprometre en l’escrit de presentació al premi
(d’acord amb el model de l’annex I) a cedir els drets per publicar, si s’escau, la
primera edició dels treballs en el cas que resultin premiats. 

Vuitena
Acceptació de la convocatòria

La participació en aquesta convocatòria implica que tots els aspirants que
hi concorren amb els seus treballs accepten plenament les bases i s’hi sotmeten. 

Novena
Incidències i imprevists

El conseller de Presidència resoldrà les incidències que es puguin plante-
jar en els casos no prevists en aquestes bases.

— o —

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 23359

Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de dia 4 de desem-
bre de 2007, de cessament i nomenament de nous membres, titu-
lars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears.

Atès els escrits rebuts de: l’STEI-i i de l’Ajuntament de Palma, en relació
al nomenament de nous membres, titulars i suplents, del Consell Escolar de les
Illes Balears en substitució d’anteriors membres representants de les esmenta-
des entitats i manteniment d’altres membres nomenats a: Ordre del conseller
d’Educació i Cultura de 15 de març de 2005 (BOIB núm. 46 de 22-03-05),
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 22 de març de 2007 (BOIB núm. 46
de 27-03-07) i Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 26 de setembre de
2007 (BOIB núm. 147 de 04-10-07) .

Atès les propostes de substitució de representants, titulars i suplents, que
fa el president del Consell Escolar de les Illes Balears el dia 19 de novembre de
2007, d’acord amb el que estableix l’article 9.2 del Decret legislatiu 112/2001,
de 7 de setembre, pel qual s’aprova la Llei de Consells Escolars de les Illes
Balears, i el punt ‘o’ de l’apartat primer de l’article 17 del Reglament d’orga-
nització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears, dict la següent: 

ORDRE

Article 1. 
Cessar com a membres del Consell Escolar de les Illes Balears, les perso-

nes que tot seguit s’indiquen, agraint-los la seva col·laboració.

Grup a: Representants del professorat
En representació de l’STEI-i:

- Suplent: Bartomeu Parets Amengual

- Suplent: Rosa Cabiró Olives

Grup j: Representants de l’administració local
En representació de l’Ajuntament de Palma:

- Suplent: Cristina Martí Úbeda

Article 2.
Nomenar membres del Consell Escolar de les Illes Balears a les persones

que a continuació es relacionen:

Grup a: Representants del professorat
En representació de l’STEI-i:

- Titular: Gabriel Caldentey Ramos (*)
- Suplent: Maria Antònia Font Gelabert
(*) Nomenat a l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 22 de març

de 2007 (BOIB núm. 46 de 27-03-07).

- Titular: Onofre Martí Mir (*)
- Suplent: Llorenç Caules Coll 
(*) Nomenat a l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de març

de 2005 (BOIB núm. 46 de 22-03-05).

Grup j: Representants de l’administració local
En representació de l’Ajuntament de Palma:

- Titular: Maria Isabel González Carrasco (*)
- Suplent: Joana Bardina Pujol
(*) Nomenada a l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 26 de

setembre de 2007 (BOIB núm. 147 de 04-10-07).

Article3. 
La durada del seu nomenament serà la corresponent als vocals substituïts.

Disposició final.
Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí

Oficial de les Illes Balears.

Palma, 4 de desembre de 2007

La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmès Chicón

— o —

Num. 23014
Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de dia 26 de
novembre de 2007 per la qual es concedeixen les ajudes econò-
miques als ajuntaments per al desenvolupament de programes
per a la integració social i laboral per a 2007/2008.

Atesa la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 25 d’abril de
2007, per la qual es convoquen ajudes econòmiques per desenvolupar progra-
mes per a la integració social i laboral per a ajuntaments i entitats locals menors
(BOIB núm. 66, de 3 de maig);

Atès que aquestes ajudes estan emmarcades i cofinançades dins el pro-
grama operatiu 2007/2013 del Fons Social Europeu de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears. La taxa de cofinançament aplicable pel Fons Social Europeu
és del 45 per cent;

Atès el punt 12 de l’esmentada Resolució de convocatòria, a proposta de
la Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent, 

RESOLC

Primer
Concedir les ajudes econòmiques a tots els ajuntaments que han sol·licitat

subvenció per al desenvolupament de programes per a la integració social i
laboral en la modalitat de taller professional amb contractació i que són els que
s’esmenten en l’annex I de la present Resolució, amb indicació de les quanties
íntegres detallades.
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