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Secció II. Autoritats i personal
Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, CULTURA I UNIVERSITATS

20813

Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 15 d’octubre de 2012 de nomenament de
determinats membres, titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears

L’article 9.2 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 disposa que els vocals del Consell Escolar de les Illes Balears han de ser nomenats per ordre del conseller competent en matèria
d’educació, d’acord amb les propostes formulades pels grups corresponents en els termes que es determinin reglamentàriament.
El Decret Llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector
públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques, que té per objecte, adaptar i aplicar mesures de
reducció de despeses en matèria de personal al servei de les administracions públiques de les Illes Balears i altres institucions autonòmiques,
modifica, a la Disposició final segona, el Text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001
en el sentit de reduir la representació dels diferents sectors en el CEIB.
Per tal de constituir el Consell Escolar de les Illes Balears en l’estructura resultant de la modificació, la Disposició addicional dotzena de
l’esmentat Decret Llei 05/2012 disposa el cessament de tots els seus membres a partir de l’entrada en vigor, i queden en funcions, fins que es
constitueixi el nou consell, el president, el vicepresident i el secretari.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2012/166/4717

Formulades les propostes dels diferents sectors representats, el president en funcions del Consell Escolar de les Illes Balears, mitjançant
escrit de 29 de juny de 2012, ha proposat el nomenament dels nous integrants del CEIB, d’acord amb la nova composició establerta per la
normativa.
Per tot això, d’acord amb el que estableix l’article 9.2 del Decret legislatiu 112/2001, dict la següent

ORDRE
Primer
Es nomenen membres del Consell Escolar de les Illes Balears les persones que s’indiquen tot seguit:
Grup f: Centrals i organitzacions sindicals
En representació de CCOO/UGT:
Titular:

Sr. Antoni Baos Relucio

Suplent:

Sra. Joana Mª Alorda Fiol

Segon
D’acord amb l’article 10 de la Llei 11/2000 de 13 de desembre de modificació de la Llei 9/1998, de 14 de desembre, de Consells Escolars de
les Illes Balears, la duració del nomenament dels consellers serà per un període de quatre anys, sens perjudici de les previsions sobre
renovació de la meitat de cada un dels grups que disposa l’apartat 1, i dels canvis que hi puguin produir-se segons l’apartat 2 de l’article
referenciat.
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Tercer
Aquesta Ordre tindrà efectes el mateix dia en què es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 15 d’octubre de 2012
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El conseller d’Educació, Cultura i Universitats
Rafael Àngel Bosch i Sans
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