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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 23533
Decret 72/2009, de 23 d’octubre, de modificació del Decret
10/2008, de 25 de gener, pel qual es crea l’Institut per a la
Convivència i l’Èxit Escolar de les Illes Balears
El Consell de Govern en la sessió de 25 de gener de 2008 va aprovar el
Decret 10/2008, pel qual es crea l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar
de les Illes Balears (BOIB núm. 15, de 31 de gener).
L’article 6, apartat 3, del Decret esmentat estableix que el director o directora de l’Institut tindrà la consideració de personal eventual, tot i que no té la
consideració d’alt càrrec previst a l’article 5 de la Llei 3/2003, de règim jurídic
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Atès que l’Institut és un òrgan sense personalitat jurídica, inserit en l’estructura organitzativa de la Conselleria d’Educació i Cultura, seguint el criteri
d’aquesta Conselleria per a altres òrgans adscrits a aquesta Conselleria i d’acord
amb les indicacions del Consell de Consultiu de les Illes Balears en alguns dels
seus dictàmens —com ara el Dictamen núm. 162/2008, relatiu al Projecte de
decret pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques i els
serveis per a l’educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i es crea l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància—, esdevé legalment necessari modificar l’article 6 esmentat en el sentit que el lloc de
director o directora de l’Institut sigui ocupat per personal funcionari docent de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En definitiva, es tracta de dur a
terme una modificació de caràcter tècnic jurídic per adaptar a la normativa legal
vigent l’apartat 3 de l’article 6 del Decret 10/2008.
Per tot això, a proposta del conseller d’Educació i Cultura, i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de 23 d’octubre de 2009,
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d’Administració, i era president de la Junta General d’Accionistes el del Consell
d’Administració, designat entre els membres del Consell nomenats per representar l’accionista Govern Balear.
Posteriorment, mitjançant el Decret 126/2003, de 18 de juliol, s’establí
l’adscripció de determinades entitats i empreses públiques, entre d’altres, l’empresa BITEL, a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, a la vegada
que es nomenava per primera vegada el titular d’aquesta Conselleria representant de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, principal accionista de l’entitat des de l’any 2006.
L’any 2007 es va reestructurar el Govern i l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per la qual cosa el Decret anterior es
va considerar tàcitament derogat pel 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 les Illes Balears, modificat per altres posteriors. L’Annex del Decret 11/2007 preveia novament l’adscripció de la societat Balears Innovació Telemàtica SA (BITEL) a la Conselleria
d’Economia, Hisenda i Innovació, per la qual cosa el representant del Govern a
la Junta d’Accionistes continuava essent el titular d’aquesta Conselleria.
Recentment, amb la nova estructuració de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears efectuada pel Decret 13/2009, de 14
de setembre, del president de les Illes Balears, s’ha tornat a modificar l’estructura orgànica bàsica de diverses conselleries, i mitjançant el Decret 16/2009, de
14 de setembre, del president de les Illes Balears, es transfereixen les competències en matèria d’innovació tecnològica a la Conselleria d’Innovació, Interior
i Justícia, per la qual cosa es modifica l’Annex de l’article 4 del Decret 11/2007,
d’11 de juliol, i l’empresa pública BITEL i la fundació IBIT s’adscriuen a
aquesta darrera Conselleria, les competències materials de la qual s’indiquen en
el seu objecte.
En conseqüència amb tot el que s’ha exposat, és necessari disposar el cessament del Sr. Carles Manera, conseller d’Economia i Hisenda, com a representant del Govern de les Illes Balears en la Junta d’Accionistes de l’empresa
pública BITEL i alhora nomenar, en el seu lloc, la Sra. Pilar Costa Serra, consellera d’Innovació, Interior i Justícia.
Per tot això, a proposta del conseller de Presidència i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 23 d’octubre de 2009,

DECRET
DECRET
Article únic
Es modifica l’apartat 3 de l’article 6 del Decret 10/2008, de 25 de gener,
pel qual es crea l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar de les Illes
Balears, que queda redactat de la manera següent:
Article 6
3.La responsabilitat de la direcció de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit
Escolar de les Illes Balears recau en un director o directora, que ha de ser funcionari o funcionària docent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Disposició final

Primer. Es disposa el cessament del Sr. Carles Manera Erbina, conseller
d’Economia i Hisenda, com a representant del Govern de les Illes Balears en
l’empresa pública Balears Innovació Telemàtica SA (BITEL).
Segon. Es nomena la Sra. Pilar Costa Serra, consellera d’Innovació,
Interior i Justícia, representant del Govern de les Illes Balears en l’empresa
pública Balears Innovació Telemàtica SA (BITEL).
Tercer. S’ordena la publicació d’aquest Acord en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.
Palma, 23 d’octubre de 2009

Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 23 d’octubre de 2009
El president
Francesc Antich Oliver

El president
Francesc Antich i Oliver
El conseller de Presidència
Albert Moragues Gomila

—o—

El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

—o—

2.- Autoritats i personal (nomenaments, situacions i
incidències)
CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Num. 23538
Decret 73/2009, de 23 d’octubre, de cessament i nomenament
d’un representant del Govern de les Illes Balears en l’empresa
pública BITEL Balears Innovació Telemàtica SA
Mitjançant el Decret 64/1994, de 26 de maig, publicat en el BOCAIB de
31 de març de 1994, es va constituir la societat anomenada BITEL Balears
Innovació Telemàtica SA, participada per la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i l’entitat Telefónica Sistemas SA, amb l’objecte de dur a terme activitats de provisió de serveis i d’enginyeria de sistemes en el camp de les tecnologies de la informació i les comunicacions. De conformitat amb els seus estatuts
la societat es regia per la Junta General d’Accionistes i pel Consell

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 23530
Decret 71/2009, de 23 d’octubre, pel qual es nomena un membre
del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears
La Llei 2/2003, de 20 de març, d’organització institucional del sistema
universitari de les Illes Balears, regula la composició del Consell Social de la
Universitat de les Illes Balears. L’article 7.2 d’aquesta Llei estableix que aquest
òrgan estarà format per personalitats de la vida cultural, professional, econòmica, laboral i social, designades per les entitats que s’hi relacionen.
Així mateix, l’article 115 de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca, preveu que a l’Ajuntament de Palma li correspon,
com a mínim, un representant en el Consell Social de la Universitat de les Illes
Balears.
L’article 8 de la Llei 2/2003 disposa que el nomenament dels membres del
Consell Social de la Universitat de les Illes Balears que s’esmenten a l’article
7.2 d’aquesta Llei s’ha de dur a terme per acord del Consell de Govern de les
Illes Balears a proposta de la conselleria competent en matèria d’universitats.
Aquest nomenament, d’acord amb l’article 10 de la Llei 2/2003, s’ha de fer mitjançant decret i s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Mitjançant el Decret 13/2008, de 8 de febrer, es varen nomenar els mem-

