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Acord del Consell de Govern de 4 de març de 2016 pel qual es nomenen el president i la
vicepresidenta del Consell Escolar Insular de Mallorca

L’article 2.2 del Decret 10/2003, de 14 de febrer, de regulació dels consells escolars insulars i dels consells escolars municipals de les Illes
Balears, disposa que el president i el vicepresident han de ser nomenats entre els membres d’aquests consells pel Govern de les Illes Balears,
a proposta del consell insular corresponent.
D’acord amb el certificat del secretari general del Consell de Mallorca, el Ple d’aquest ens va acordar, en la sessió ordinària de dia 10 de
desembre de 2015, designar els membres del Consell Escolar de Mallorca, d’acord amb la representació dels sectors que disposa l’article 2.3
del Decret 10/2003 i d’acord amb el que estableixen els articles 6 i 7 del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de
Mallorca. Segons aquest acord, es va proposar nomenar, entre aquests membres, el senyor Miquel Oliver Trobat i la senyora Francisca Marí
Escandell president i vicepresidenta, respectivament, d’aquest òrgan consultiu i assessor, com també traslladar aquest acord plenari al Govern
de les Illes Balears perquè efectuàs els nomenaments corresponents.
Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller d’Educació i Universitat, en la sessió de dia 4 de març de 2016, adoptà, entre
d’altres, l’Acord següent:
“Primer. Nomenar el senyor Miquel Oliver Trobat president del Consell Escolar Insular de Mallorca.
Segon. Nomenar la senyora Francisca Marí Escandell vicepresidenta del Consell Escolar Insular de Mallorca.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/30/944444

Tercer. Ordenar la publicació d’aquest Acord en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i notificar-lo al Consell de Mallorca.”

Palma, 4 de març de 2016
El secretari del Consell del Govern
Marc Pons i Pons
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