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- En cas d’absència del secretari o de la secretària, l’ha de suplir una altra
persona designada pel president o per la presidenta de l’Observatori de la
Joventut entre els vocals del Ple.
Article 6
Nomenament i mandat
1. Els membres del Ple de l’Observatori de la Joventut són nomenats per
resolució del conseller o de la consellera d’Esports i Joventut, després de la proposta prèvia de les entitats i dels òrgans que els han de designar.
2. La durada del mandat dels membres de l’Observatori és indefinida i
finalitza per la pèrdua de la condició o del càrrec que va determinar el nomenament o per qualsevol altra causa legal.
Article 7
Funcions de la presidència

31-10-2009
Disposició addicional única

L’Observatori de la Joventut de les Illes Balears ha de ser atès amb els
mitjans materials, tècnics i humans de l’Institut Balear de la Joventut (IB-Jove).
Disposició final primera
Es faculta el conseller o la consellera d’Esports i Joventut per dictar totes
les disposicions necessàries per desenvolupar, executar i complir el que disposa
aquest Decret.
Disposició final segona
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears (BOIB).
Palma, 23 d’octubre de 2009

Corresponen al president o a la presidenta del Ple les funcions següents:
a) Representar l’Observatori de la Joventut de les Illes Balears i actuar
com a portaveu.
b) Presidir les sessions del Ple, moderar-ne el desenvolupament i suspendre-les per causes justificades.
c) Assegurar el compliment de les disposicions legals que estableix aquest
Decret.
d) Visar les actes i els certificats dels acords de l’òrgan.
e) Dirimir els empats en les votacions del Ple amb el seu vot.
f) Qualsevol altra que li encomani el Ple.
Article 8
Funcions de la secretaria
Corresponen al secretari o a la secretària les funcions següents:
a) Convocar les sessions ordinàries i extraordinàries del Ple per ordre del
president o de la presidenta, amb una antelació mínima de 72 h, i elaborar l’ordre del dia, tenint en compte, en cas que n’hi hagi, les peticions dels altres membres del Ple formulades amb antelació suficient.
b) Rebre els actes de comunicació dels membres amb l’òrgan i, per tant,
les notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol altra classe d’escrit del qual s’hagi de tenir coneixement.
c) Elaborar les actes de cada sessió.
d) Expedir els certificats de les consultes, dels dictàmens i dels acords.
e) Lliurar, juntament amb la convocatòria de cada sessió, l’acta de la sessió anterior per aprovar-la.
f) Qualsevol altra que li encomani el Ple.
Article 9
Funcions dels vocals
Corresponen als vocals les funcions següents:
a) Assistir a les reunions, participar en els debats i exercir el dret de vot,
així com exposar l’opinió i formular les propostes que considerin oportunes.
b) Proposar al secretari o a la secretària del Ple, amb una antelació mínima de 72 h respecte de l’inici de la sessió, la inclusió de punts de l’ordre del dia.
c) Qualsevol altra que els encomani el Ple.
Article 10
Funcionament del Ple
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El president
Francesc Antich i Oliver
El conseller d’Esports i Joventut
Mateu Cañellas i Martorell

—o—

2.- Autoritats i personal (nomenaments, situacions i
incidències)
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 23992
Decret 76/2009, de 30 d’octubre, pel qual es disposa el cessament
i el nomenament d’un alt càrrec de la Conselleria d’Educació i
Cultura
Els articles 19.12 i 33.5 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de
les Illes Balears, disposen, respectivament, que és competència del Govern
nomenar i separar alts càrrecs de l’Administració de la Comunitat Autònoma i
dels consellers elevar-ne la proposta.
Per tot això, a proposta del conseller d’Educació i Cultura, i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de 30 d’octubre de 2009,
DECRET
Primer
Es disposa el cessament de l’alt càrrec Francesca Garcias Gomila com a
directora general d’Universitat de la Conselleria d’Educació i Cultura, i se li
agraeixen els serveis prestats.
Segon
Es nomena Francesca Garcias Gomila directora general d’Universitat i
Modernització Educativa de la Conselleria d’Educació i Cultura.
Tercer
Aquest Decret té efectes des del mateix dia en què es publiqui en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 30 d’octubre de 2009

1. El Ple s’ha de reunir almenys una vegada l’any amb caràcter ordinari i,
de manera extraordinària, totes les vegades que el convoqui el secretari o la
secretària, a iniciativa del president o presidenta o a proposta, almenys, de la
meitat més un dels vocals.
2. El Ple pot acordar la creació de totes les comissions o dels grups de treball que consideri oportuns per analitzar i estudiar temes concrets, els quals
s’han de constituir després de l’aprovació de la majoria dels membres.
3. Tant a les sessions del Ple com a les comissions o als grups de treball
es poden convocar experts i personal de les administracions públiques i dels sectors implicats, els quals han d’actuar com a assessors en les matèries que s’han
de tractar.
4. El funcionament del Ple s’ha de regir per les normes de funcionament
pròpies i pel que disposen la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i el capítol II del
títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El president
Francesc Antich i Oliver
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

—o—
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 23997
Decret 77/2009, de 30 d’octubre, pel qual s’accepta la renúncia i
es disposa el cessament de la directora general d’Ocupació i
Formació
Els articles 19.12 i 33.5 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de
les Illes Balears, determinen, respectivament, que és competència del Consell de
Govern el nomenament i la separació dels alts càrrecs de l’Administració de la

