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Disposició final segona
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 11 de gener de 2008

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 592
Decret 8/2008, d’11 de gener, de cessament i de nomenament de
nous membres del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
integrats en el Grup III, com a representants del sector de l’economia social
L’article 78 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en la nova
redacció de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOIB núm. 32 ext., d’1 de
març), disposa que el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és l’òrgan
col·legiat de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta en matèria econòmica i social.
L’article 10.2 del Reglament d’organització i funcionament del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, aprovat per mitjà del Decret 128/2001,
de 9 de novembre (BOIB núm. 140, de 22 de novembre), preveu les causes per
les quals cessen en les seves funcions els membres del Consell Econòmic i
Social.
La Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears (BOIB núm. 150, de 9 de desembre), desplega aquest òrgan estatutari, li atorga la qualitat d’òrgan de caràcter consultiu i en determina la composició en l’article 4. En aquest sentit, formen part del Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears, un president; el Grup I, format per representants de
les associacions empresarials; el Grup II, format per representants d’organitzacions sindicals, i el Grup III, constituït per representants de diferents sectors
(agrari, pesquer, de la Universitat de les Illes Balears, etc).
Quant a la designació i el nomenament dels membres del Grup III, pel que
fa al representant del sector de l’economia social, l’article 5 de la Llei 10/2000,
abans esmentada, disposa que aquest serà nomenat pel consell de Govern,
havent-lo designat prèviament les entitats de rellevància en cada sector.
En data 4 de desembre 2007 es va comunicar a la Conselleria de Treball i
Formació la proposta de les diferents entitats representants del sector de l’economia social de cessament i posterior nomenament d’un membre titular i d’un
membre suplent del Consell Econòmic i Social integrats en el Grup III en representació del sector esmentat.
Per tot això, i en virtut del que preveu l’article 5.4 de la Llei 10/2000, de
30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, correspon
al Consell de Govern de les Illes Balears el nomenament dels representants del
Consell Econòmic i Social, amb la designació i proposta prèvies dels grups
corresponents.
Atès el que s’ha exposat, a proposta de la consellera de Treball i
Formació, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió d’11 de
gener de 2008,
DECRET
Article 1
En compliment del que estableix la lletra b) de l’article 7.1 de la Llei
10/2000, de 30 de novembre, a proposta de les organitzacions i institucions que
van promoure el nomenament, en aquest cas Unió de Cooperatives Agràries de
Balears (UCABAL), Associació d’Empreses Laborals de les Illes Balears
(AELIB) i Unió de Cooperatives de Treball (UCTAIB), es disposa el cessament
del titular i del suplent següents inclosos en el Grup III com a membres representants del sector d’economia social:
Titular:
Juli Mascaró Pons

Suplent:
Dolors Talens Aguiló

Article 2
Atès allò que disposa l’article 5.3 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre,
per designació de les entitats representants del sector de l’economia social, es
nomenen com a membres representants de les entitats esmentades, inclosos en
el Grup III:
Titular:
Pere Albertí Huguet
Jerònima Bonafé Ramis

Suplent:

Disposició final primera
Aquest Decret s’ha de comunicar a la Secretaria General del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, perquè en prengui coneixement i tengui
els efectes que corresponguin.

EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
La consellera de Treball i Formació
Margarita Nájera Aranzábal

—o—

3.- D'altres disposicions
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
Num. 747
Convocatòria per cobrir places de personal docent i investigador
de les categories previstes a la LOU, contractats, per al curs
2007-2008
Resolució de la Rectora de la Universitat de les Illes Balears per la qual
surten a concurs les places de personal docent i investigador que s’indiquen a
continuació.
Departament de Biologia
Un associat (4 h). Àrea de coneixement: Biologia Cel·lular. Perfil:
Docència en metodologia i tècniques d’estudi en biologia cel·lular.
Departament de Dret Privat
Un associat (3 h). Àrea de coneixement: Dret Mercantil. Perfil: Pràcticum
branca Dret de l’empresa.
Departament d’Economia Aplicada
*Un associat (3 h). Àrea de coneixement: Economia Aplicada. Perfil:
Sistema fiscal.
*Un associat (3 h). Àrea de coneixement: Economia Aplicada. Perfil.
Economia política.
*Un associat (3 h). Àrea de coneixement: Economia Aplicada. Perfil:
Estadística econòmica.
Departament d’Economia de l’Empresa
Un associat (3 h). Àrea de coneixement: Economia Financera i
Comptabilitat. Perfil: El propi de l’àrea.
Departament de Física
Un associat (3 h). Àrea de coneixement: Tecnologia Electrònica. Perfil:
Electrònica de potència i control de màquines elèctriques.
Departament de Psicologia
Un professor ajudant doctor. Àrea de coneixement: Psicobiologia. Perfil
docent: Psicofisiologia. Perfil com a investigador: Avaluació del dolor crònic i
les emocions en humans mitjançant EEG i fRMI. Es farà entrevista personal als
candidats.
Els candidats han d’acreditar els requisits exigits per a la seva categoria a
la Llei orgànica 6/2001, d’universitats, de 21 de desembre (BOE núm. 307, de
24 de desembre), modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril (BOE
núm. 89, de 13 d’abril), i en allò que sigui aplicable, al Decret de la CAIB
104/2002, de 2 d’agost (BOIB núm. 95, de 8 d’agost), modificat pel Decret
21/2006, de 10 de març (BOIB núm. 39, de 18 de març), al Reial decret
898/1985, de 30 d’abril, sobre règim de professorat universitari (BOE de 19 de
juny), i al Decret 170/2003, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la reforma dels
Estatuts d’aquesta universitat (BOIB núm. 136, de 30 de setembre).Les sol·licituds, acompanyades de tota la documentació, s’han d’adreçar a la Magnífica
Senyora Rectora de la Universitat de les Illes Balears i s’han de presentar al
Registre General, Son Lledó, campus universitari, cra. de Valldemossa, km 7.5,
Palma.
El termini de presentació de sol·licituds és des de l’endemà d’haver-se
publicat aquesta convocatòria al BOIB fins al dia 4 de febrer 2008.
Tota la informació referent a aquesta convocatòria, als concursos, a la
durada dels contractes i, si escau, al perfil de les places, es pot demanar al Servei
de Recursos Humans de la UIB, Son Lledó, campus universitari, cra. de
Valldemossa, km 7.5, Palma.
Les places que estiguin subjectes a impartició de docència tenen un horari fixat prèviament que els candidats es comprometen a assumir.

