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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 10885
Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Personal Docent, de 23 de maig de 2008, per la qual es
nomenen directors de centres públics, d’acord amb la Resolució
de la consellera d’Educació i Cultura de 13 de febrer de 2008
La Resolució del director general de Personal Docent, de 23 de maig de
2008, publicada al BOIB 80 de 07-06-2008 nomenà directors/directores dels
centres docents públics, amb data 1 de juliol de 2008 i per un període de tres
anys, les persones especificades a l’Annex I.
A l’Annex I es van detectar unes errades que cal esmenar. Per això es procedeix a efectuar la següent correcció:
Annex I
On diu
01700770
Ha de dir
07007701

CP Pintor Torrent

Francisca Rodríguez Anglada

On diu
07002831 CP de Pràctiques

Palma

Bartomeu Lorca Seguí

Ha de dir
07002831 CP de Pràctiques

Palma

Bartomeu Llorca Seguí

On diu
07008375

IES Puig de Sa Font

Son Serra

Mercè Rojals Asensio

Ha de dir
07008375

IES Puig de Sa Font

Son Servera

Mercè Rojals Asensio

On diu
07008181

CEPA Mancomunitat

Villafranca de Damián Mora Sitjar
des Pla
Bonany

CEPA Mancomunitat
des Pla

Vilafranca
de Bonany

Damián Mora Sitjar

Escola Oficial d’Idiomes

Calvià

M. Antònia Bernat Nicolau

Escola Oficial d’Idiomes
de Calvià

Calvià

M. Antònia Bernat Nicolau

On diu
07013097
Ha de dir
07013097

s’estableixen les competències i l’estructura orgànica de les conselleries de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per crear la
Direcció General de Planificació i Formació de Serveis Socials. Això fa necessari modificar l’Ordre de la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració
de 29 de novembre de 2007 de suplència dels alts càrrecs de la Conselleria per
als supòsits de vacants, absència i malaltia.
Per tot això i atesa la conveniència de garantir en tot moment l’acció de la
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració en cas d’absència, de
malaltia o de vacant del secretari o secretària general i dels directors i directores generals adscrits al departament del qual són titulars, dict la següent
ORDRE
Article 1
En cas de vacant, absència o malaltia del secretari o secretària general de
la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració, l’han de suplir, per
aquest ordre:
El director o directora general de Planificació i Formació de Serveis
Socials.
El director o directora general d’Atenció a la Dependència.
El director o directora general de Menors i Família.
El director o directora de l’Oficina de Defensa dels Drets del Menors.
El director o directora general de Cooperació.
El director o directora general d’Immigració.

Francisca Rodríguez Anglada

Ciutadella

Ha de dir
07008181

CP Pintor Torrent

Ciutadella

17-06-2008

Article 2
En el cas de vacant, absència o malaltia de qualsevol director o directora
general de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració, l’ha de suplir
el secretari o secretària general d’aquesta Conselleria, o si de cas hi manca, els
directors o directores generals segons pertoqui i en l’ordre establert en l’article
anterior.
Disposició final
Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà que s’hagi publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 12 de maig de 2008

Palma, 10 de juny de 2008
El director general de Personal Docent
Miquel Coll Cañellas

—o—
CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I
IMMIGRACIÓ
Num. 10482
Ordre de la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració
de 12 de maig de 2008 de suplència dels alts càrrecs de la
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració per als
supòsits de vacants, absència i malaltia
L’article 32 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb
l’article 17 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, estableix que els titulars dels òrgans de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears s’han de substituir en les seves funcions, de manera temporal, en els supòsits d’absència, de malaltia o de vacant.
Segons disposa l’article 33 de la Llei 3/2003, correspon al conseller designar la suplència dels òrgans directius de la conselleria.
Mitjançant el Decret 14/2008, de 28 de març, del president de les Illes
Balears (BOIB núm. 43, de 29 de març), es va modificar l’apartat 8 de l’article
2 del Decret 11/2007, d’11 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual

La consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració
Josefina Santiago Rodríguez

—o—
Num. 10722
Resolució de la presidenta de l’Agència de Cooperació de les
Illes Balears de 31 de maig de 2008 per la qual s’estableix la convocatòria de subvencions per executar projectes de cooperants
per a l’any 2008
De conformitat amb el Decret 11/2007, d’11 de juliol, del president de les
Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica
bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears (Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 104, de 12 de juliol), la
Direcció General de Cooperació exerceix, entre altres, les funcions relatives a la
cooperació social i econòmica de caràcter exterior i les relatives a la solidaritat
i al desenvolupament humà dels pobles i els països menys desenvolupats.
L’Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears (ACIB), creada pel Decret 38/2006, de 7 d’abril (BOIB núm. 55, de 15 d’abril), modificat
pels decrets 56/2006, de 23 de juny (BOIB núm. 91, de 29 de juny), i 84/2006,
de 22 de setembre (BOIB núm. 136, de 28 de setembre), té personalitat jurídica
pròpia i plena capacitat d’actuar, i sotmet la seva actuació a l’ordenament jurídic privat, sense perjudici de la seva submissió al dret administratiu, en aquells
supòsits en què la legislació vigent ho disposi. Entre els seus objectius hi ha el
d’executar la política de la conselleria que exerceixi les competències en matèria de cooperació per al desenvolupament, i complementar l’actuació de la
direcció general que en sigui competent, amb mesures de foment i ajuda a les
accions per al desenvolupament dels països empobrits que duguin a terme els
agents de la cooperació definits en l’article 29 de la Llei 9/2005, de 21 de juny,
de cooperació per al desenvolupament (BOIB núm. 99, de 30 de juny).
La Llei 9/2005 regula el règim jurídic de la política de cooperació per al
desenvolupament i estableix el conjunt d’actuacions, iniciatives, capacitats i
recursos que l’Administració de la Comunitat Autònoma posa al servei dels
pobles més desfavorits, amb la finalitat de contribuir a l’eradicació de la pobresa i al progrés humà, econòmic, social, i a la defensa dels drets fonamentals de
les persones. L’article 17 estableix que l’activitat de cooperació per al desenvolupament que executa l’Administració de la Comunitat Autònoma pot articularse mitjançant qualsevol forma reglada de col·laboració amb altres institucions o
entitats, públiques o privades, nacionals o internacionals. Així mateix, l’activitat de cooperació per al desenvolupament que duu a terme l’Administració autonòmica inclou, a més de la que executa directament, la que finança, mitjançant
l’atorgament de subvencions i la formalització d’altres instruments de col·laboració, a través d’organitzacions no governamentals, dels fons insulars de cooperació o de qualsevol altre agent de cooperació que preveu aquesta Llei, per exe-

