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punts.
c) Per fracció d’any de residència continuada i ininterrompuda, o fracció
d’any de treball continuat i ininterromput, dins la zona d’escolarització: 0,25
punts.
El mínim de temps de residència o treball per poder computar la fracció
de l’any és de dos mesos complerts.
Màxim: 2,75
IV. Per a la resta dels domicilis: 0 punts.
V. Renda de la unitat familiar:
a) Renda anual igual o inferior al salari mínim interprofessional: 1,5
punts.
b) Renda anual superior al salari mínim i inferior o igual al doble del salari mínim interprofessional: 1 punt.
c) Renda anual superior al doble del salari mínim i inferior o igual al triple del salari mínim interprofessional: 0,5 punts.
d) Renda anual superior al triple del salari mínim interprofessional: 0
punts.

nomenen i separen per decret del Govern de les Illes Balears, a proposta del titular de la conselleria.
Per tot això, a proposta de la consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 4 d’abril de 2008,
DECRET
Article únic
Es disposa el cessament del senyor Andreu Horrach Torrens com a delegat de Govern de les Illes Balears per a la Cooperació al Desenvolupament, tot
agraint-li els serveis prestats.
Disposició final
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 4 d’abril de 2008
El president
Francesc Antich i Oliver

VI. Concurrència de discapacitat en l’alumne o en el pare, la mare o tutor
o en algun germà:
a) En l’alumne: 1 punt.
b) En el pare, la mare, tutor o algun dels germans: 1 punt.
Màxim: 2 punts

La consellera d’Afers Socials,
Promoció i Immigració
Josefina Santiago Rodríguez

—o—

CRITERIS COMPLEMENTARIS
I. Pertinença a família nombrosa:
a) Família nombrosa especial: 2 punts.
b) Família nombrosa general: 1 punt.
La situació de família nombrosa ha d’acreditar-se mitjançant el títol oficial expedit a aquest efecte per l’òrgan competent de conformitat amb el que
preveu l’article 5 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.
II. Concurrència en l’alumne d’una malaltia crònica, de conformitat amb
els criteris que estableixi mitjançant ordre la Conselleria d’Educació i Cultura:
1 punt.
III. Altres circumstàncies rellevants apreciades justificadament per l’òrgan competent del centre, d’acord amb criteris objectius establerts mitjançant
ordre per la Conselleria d’Educació i Cultura, que han de ser fets públics pels
centres anteriorment a l’inici del procés d’admissió i publicats a les corresponents convocatòries anuals: 1 punt.
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Num. 5691
Decret 39/2008, de 4 d’abril, pel qual es disposa el nomenament
del director general de Planificació i Formació de Serveis
Socials
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 Govern el
nomenament i la separació dels alts càrrecs de l’Administració de la Comunitat
Autònoma, i dels consellers, elevar-ne la proposta.
L’article 15.2 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que els
directors generals es nomenen i separen per decret del Govern de les Illes
Balears, a proposta del titular de la conselleria.
Per tot això, a proposta de la consellera d’Afers Socials, Promoció i
Immigració, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 4 d’abril de 2008,
DECRET
Article únic

—o—

2.- Autoritats i personal (nomenaments, situacions i
incidències)
CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS, PROMOCIÓ I
IMMIGRACIÓ
Num. 5690
Decret 38/2008, de 4 d’abril, pel qual es disposa el cessament del
delegat de Govern de les Illes Balears per a la Cooperació al
Desenvolupament
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 Govern el
nomenament i la separació dels alts càrrecs de l’Administració de la Comunitat
Autònoma, i dels consellers, elevar-ne la proposta.
L’article 3 del Decret 88/2005, de 29 de juliol, pel qual es crea la
Delegació del Govern de les Illes Balears per a la Cooperació al
Desenvolupament, disposa que al capdavant hi ha d’haver un delegat, que s’ha
de nomenar per decret del Consell de Govern a proposta del conseller competent, entre persones de reconegut prestigi i experiència en assumptes relacionats
amb la cooperació al desenvolupament.
L’article 3 apartat 3 del mateix Decret 88/2005 disposa que de conformitat amb l’article 5.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el delegat del
Govern de les Illes Balears per a la Cooperació al Desenvolupament té rang assimilat al de director general.
L’article 15.2 de la Llei 3/2003 disposa que els directors generals es

Es nomena el senyor Andreu Horrach Torrens director general de
Planificació i Formació de Serveis Socials.
Disposició Final
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 4 d’abril de 2008
El president
Francesc Antich i Oliver
La consellera d’Afers Socials
Promoció i Immigració
Josefina Santiago Rodríguez

—o—
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Num. 5326
Decret 33/2008, de 28 de març, 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 d’associacions i organitzacions la finalitat principal de les quals és la protecció del medi ambient
L’article 78 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en la nova redac-
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ció donada per 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), crea 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 o presidenta; 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 al nomenament dels membres del Grup III, pel que
fa als representants de les organitzacions i associacions que tenen com a finalitat principal la protecció del medi ambient, l’article 5 de la Llei 10/2000, abans
esmentada, disposa que ha de nomenar-los el Consell de Govern, amb la designació prèvia de les entitats de rellevància en cada sector.
En data 12 de març de 2008 es va comunicar a la Conselleria de Treball i
Formació la proposta de la Conselleria de Medi Ambient, una vegada consultades les associacions i organitzacions la finalitat principal de les quals és la protecció del medi ambient, 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 de les associacions i organitzacions esmentades.
Per tot això, i en virtut del que disposa 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 28 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
en varen promoure el nomenament, es disposa el cessament del titular inclòs en
el Grup III com a membre representant de les organitzacions i associacions que
s’encarreguen de protegir el medi ambient:
Titular: Lluís Valcanera Nebot
Article 2
Atès allò que disposa l’article 5.3 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre,
per designació de les organitzacions i associacions protectores del medi ambient
es nomenen com a membres representants d’aquest sector, inclosos en el Grup
III:

05-04-2008
Num. 5327
Decret 34/2008, de 28 de març, 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
pesquer

L’article 78 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en la nova redacció donada per 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), crea 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 o presidenta; 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 al nomenament dels membres del Grup III, pel que
fa al representant del sector pesquer, l’article 5 de la Llei 10/2000, abans esmentada, disposa que ha de nomenar-lo el Consell de Govern, amb la designació
prèvia de les entitats de rellevància en cada sector.
En data 6 de març 2008 es va comunicar a la Conselleria de Treball i
Formació la proposta de la Conselleria d’Agricultura i Pesca, una vegada consultades les institucions, entitats i associacions del sector pesquer, 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 disposa 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 l’exposat, a proposta de la consellera de Treball i Formació i haventho considerat el Consell de Govern en la sessió de 28 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
en varen promoure el nomenament, es disposa el cessament del titular i del
suplent següents, inclosos en el Grup III, com a membres representants del sector pesquer:
Titular: José Domingo Bonnín Forteza
Suplent: Antoni Garau Bonnín
Article 2
Atès allò que disposa l’article 5.3 de la Llei 10/2000, de 30 de novembre,
per designació de les institucions, entitats i associacions representants del sector pesquer es nomenen com a membres representants d’aquest sector, inclosos
en el Grup III:

Titular: Macià Blázquez Salom
Suplent: Carlos Zayas Mariategui
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.

Titular: José Quintana Fullana
Suplent: Rafael Mas Piedecausa
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 tingui
els efectes que corresponguin.

Disposició final segona
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 28 de març de 2008
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
La consellera de Treball i Formació
Margarita Nájera Aranzábal

—o—

Disposició final segona
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 28 de març de 2008
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
La consellera de Treball i Formació
Margarita Nájera Aranzábal

—o—

