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Aquest Decret entra en vigor el mateix dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ

Palma, 7 de març de 2008

Num. 4284
Decret 29/2008, de 7 de març, de cessament i de nomenament
d’un nou membre del Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears, integrat en el Grup III, com a representant del Consell
Insular Mallorca
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, és a
dir, el corresponent als representants dels consells insulars de les Illes Balears,
l’article 5 de la Llei 10/2000, abans esmentada, disposa que aquests seran nomenats pel Consell de Govern, havent-los designat prèviament el consell insular
corresponent.
En data 25 de febrer de 2008 es va comunicar a la Conselleria de Treball
i Formació la proposta del Consell Insular de Mallorca de nomenament d’un
membre suplent del Consell Econòmic i Social integrat en el Grup III en representació d’aquest Consell.
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 la proposta prèvies dels grups
corresponents.
Atès això, a proposta de la consellera de Treball i Formació, i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de 7 de març 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 el Consell Insular de Mallorca, es
disposa el cessament del suplent següent inclòs en el Grup III com a membre
representant del Consell Insular abans esmentat:
Suplent:
Cristina Moreno Mulet

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

—o—

2.- Autoritats i personal (nomenaments, situacions i
incidències)
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ
Num. 4278
Decret 25/2008, de 7 de març, de cessament i nomenament del
president de la Junta Superior d’Hisenda de les Illes Balears
D’acord amb el que disposa l’apartat 1 de l’article 3 del Decret 49/2006,
de 2 de juny, pel qual es regula l’estructura dels òrgans competents per al coneixement i resolució de les reclamacions economicoadministratives que es produeixin dins l’àmbit de la gestió econòmica, financera i tributària de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Junta Superior d’Hisenda de les
Illes Balears està integrada per un president o presidenta, quatre vocals i un
secretari o secretària.
D’altra banda, i de conformitat amb el que preveu l’apartat 2 del mateix
article, el president o presidenta, els vocals i el secretari o secretària es nomenen i se separen dels seus càrrecs per decret del Consell de Govern, a proposta
del conseller o consellera competent en matèria d’hisenda.
Per això, a proposta del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, i
havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 7 de març de
2008,

DECRET

Article únic
1. Es disposa el cessament del Sr. Lluís M. Llinàs Álvarez com a president
de la Junta Superior d’Hisenda de les Illes Balears, i se li agraeixen els serveis
prestats.
2. Es nomena el Sr. Fernando Luis Toll-Messía Gil president de la Junta
Superior d’Hisenda de les Illes Balears.
Disposició final única
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Article 2
Palma, 7 de març de 2008
Atès allò que disposa l’article 5.3 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre,
per designació del Consell que va promoure el cessament, en aquest cas el
Consell Insular de Mallorca, es designa i es nomena el suplent següent inclòs en
el Grup III com a membre representant del Consell Insular abans esmentat:
Suplent:
Mercedes Vacas Guerrero

El president
Francesc Antich i Oliver
El conseller d’Economia,
Hisenda i Innovació
Carles Manera Erbina

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.
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