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Per tot això, a proposta del conseller d’Educació i Cultura, i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de 29 de desembre de 2009,
DECRET

CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA
Article únic
Num. 28833
Decret 94/2009, de 29 de desembre, de derogació del Decret
129/2003, de 8 de juliol, modificat pel Decret 53/2004, d’11 de
juny, pel qual es designen els representants del Govern de les
Illes Balears en la Comissió Tècnica Interinsular

Es modifica l’apartat 6 de l’article 4 del Decret 145/2000, de 3 de novembre, de creació de l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu, que
queda redactat de la manera següent:

El Govern de les Illes Balears nomenava, mitjançant una disposició administrativa i amb la forma de decret, els representants del Govern de les Illes
Balears en la Comissió Tècnica Interinsular. Així, les darreres designacions es
varen materialitzar mitjançant el Decret 129/2003, de 8 de juliol, modificat amb
posterioritat pel Decret 53/2004, d’11 de juny.

Article 4
[...]
6. La responsabilitat de la direcció de l’Institut d’Avaluació i Qualitat del
Sistema Educatiu recau en un director o directora, que ha de ser funcionari o
funcionària docent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i que ha de
ser nomenat pel conseller d’Educació i Cultura.

No obstant això, es considera més idoni que, a partir d’ara, en el marc de
l’ordenament jurídic vigent, l’acte de designació dels representants del Govern
de les Illes Balears es faci per acord del Consell de Govern.
Per tot això, és necessari derogar el Decret 129/2003, de 8 de juliol, modificat pel Decret 53/2004, d’11 de juny, com a punt de partida per formalitzar,
amb posterioritat i amb la forma d’acord del Consell de Govern, l’acte de nomenament dels nous membres de la Comissió Tècnica Interinsular, en representació de l’executiu autonòmic.
Per tot això, a proposta del conseller de Presidència, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 29 de desembre de 2009,

DECRET
Article únic
Es deroga el Decret 129/2003, de 8 de juliol, modificat pel Decret
53/2004, d’11 de juny, pel qual es designen els representants del Govern de les
Illes Balears en la Comissió Tècnica Interinsular.
Disposició final única
Aquest Decret comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 29 de desembre de 2009
El president
Francesc Antich i Oliver
El conseller de Presidència
Albert Moragues Gomila

—o—

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 29 de desembre de 2009
El president
Francesc Antich Oliver
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

—o—
CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I
IMMIGRACIÓ
Num. 28836
Decret 96/2009, de 29 de desembre, pel qual es regula la composició, el funcionament i les atribucions del Comitè d’Avaluació
de Necessitats Socials
La Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, en
l’article 45, crea el Comitè d’Avaluació de Necessitats de Serveis Socials com a
l’òrgan tècnic encarregat d’estudiar les necessitats socials de la població i d’avaluar l’eficiència i la qualitat del sistema de serveis socials. Es constitueix com
a òrgan consultiu.
L’article 45 esmentat també estableix que la composició, el nombre de
membres, el funcionament i les atribucions del Comitè s’han de regular reglamentàriament. El componen persones expertes que designen el Govern de les
Illes Balears i les altres administracions competents en matèria de serveis
socials.

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 28835
Decret 95/2009, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Decret
145/2000, de 3 de novembre, de creació de l’Institut d’Avaluació
i Qualitat del Sistema Educatiu
El Consell de Govern, en la sessió de dia 3 de novembre de 2000, va aprovar el Decret 145/2000, de creació de l’Institut d’Avaluació i Qualitat del
Sistema Educatiu (publicat en el BOIB núm. 138, d’11 de novembre de 2000).
L’article 4, apartat 6, estableix el procediment per al nomenament del
director de l’Institut.
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 similars, es considera oportú modificar
l’article 4 esmentat en el sentit que la persona que ocupi el lloc de director o
directora de l’Institut sigui designat pel conseller d’Educació i Cultura. A més,
es considera adient que aquest nomenament sigui d’entre el personal funcionari docent de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ateses les característiques de les tasques que ha de dur a terme, les quals estan relacionades amb l’àmbit docent.

Les administracions públiques integrants han de designar les persones que
les representin d’acord amb les seves normes competencials i de procediment.
L’article 26.3 de la Llei 4/2009 disposa que el Govern de les Illes Balears,
en el procés d’elaboració i revisió de la cartera bàsica de serveis socials, ha de
disposar en qualsevol cas dels informes del Comitè d’Avaluació de Necessitats
de Serveis Socials i del Consell Superior de Serveis Socials de les Illes Balears.
L’article 98.2 de la mateixa Llei estableix que la recerca i les actuacions
d’innovació tecnològica s’han de dur a terme seguint els criteris que estableixi
el Comitè d’Avaluació de Necessitats de Serveis Socials, i tenen com a finalitat
primordial conèixer les necessitats actuals i futures d’atenció social de la ciutadania, els factors i les causes que incideixen en aquestes necessitats, i l’estudi
dels sistemes organitzatius, de gestió i econòmics dels serveis socials existents
i dels que es puguin implantar en el futur.
La disposició final sisena de la Llei, relativa als òrgans de coordinació,
determina que el Comitè d’Avaluació de Necessitats Socials s’ha de constituir
en el termini de vuit mesos des que entri en vigor la Llei.
Per tot això, a proposta de la consellera d’Afers Socials, Promoció i

