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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears

1.- Disposicions generals

CONSELLERIA DE TURISME

Núm. 18429
Decret 113/2001, de 14 de setembre, pel qual es disposa el cessament
del Sr. José Antonio Pérez de Mendiola Roig com a director general de
Coordinació Turística.

L’article 18.2 de la Llei 5/1984, de 24 d’octubre, de règim jurídic de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, disposa que és
competència del Govern el nomenament i la separació dels alts càrrecs de
l’Administració.

Atès això, a proposta del conseller de Turisme i havent-ho considerat el
Consell de Govern a la sessió de dia 14 de setembre de 2001,

DECRET

Article únic
Es disposa el cessament del Sr. José Antonio Pérez de Mendiola Roig en

el càrrec de director general de Coordinació Turística, tot agraint-li els serveis
prestats.

Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia en què es publicarà en el

Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 14 de setembre de 2001
EL PRESIDENT

Francesc Antich i Oliver
El conseller de Turisme
   Celestí Alomar Mateu

— o —-

Núm. 18428
Decret 114/2001, de 14 de  setembre, pel qual es nomena el Sr. Jaume
Garau Salas director general de Coordinació Turística.

L’article 18.2 de la Llei 5/1984, de 24 d’octubre, de règim jurídic de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, disposa que és
competència del Govern el nomenament i la separació dels alts càrrecs de
l’Administració.

Atès això, a proposta del conseller de Turisme i havent-ho considerat el
Consell de Govern a la sessió de dia 14 de setembre de 2001,

DECRET

Article únic
Es nomena el Sr. Jaume Garau Salas director general de Coordinació

Turística.

Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia en què es publicarà en el

Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 14 de setembre de 2001
EL PRESIDENT

Francesc Antich i Oliver
El conseller de Turisme
Celestí Alomar Mateu

— o —-

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

Núm. 18052
Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s’aprova la Llei
de consells escolars de les Illes Balears

La Llei 11/2000, de 13 de desembre, de modificació de la Llei 9/1998, de
14 de desembre, de consells escolars de les Illes Balears, en la seva disposició
final segona, apartat 1, autoritza el Govern de les Illes Balears perquè aprovi el
text refós que reculli les disposicions vigents de la Llei 9/1998 i les innovacions

introduïdes pel Parlament de les Illes Balears mitjançant la Llei 11/2000.
La delegació legislativa es realitza en virtut del que disposa l’article 27.1

de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, que diu: “El Parlament podrà
delegar en el Govern de la comunitat autònoma la potestat de dictar normes amb
categoria de llei, en els termes i supòsits de delegació prevists en els articles 82,
83 i 84 de la Constitució.” Igualment, l’article 18 de la Llei 5/1984, de règim
jurídic de l’administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears establia
que: “És competència del Govern…  4. Exercir la potestat legislativa delegada,
d’acord amb els supòsits prevists en l’article 27.1 de l’Estatut”; competència que
avui continua vigint d’acord amb l’article 19.4 de la Llei 4/2001, de 14 de març,
del Govern de les Illes Balears.

Per tots aquests motius, a proposta del conseller d’Educació i Cultura,
d’acord amb el Consell Consultiu, i havent-ho considerat el Consell de Govern
en la sessió del 7 de setembre de 2001.

DECRET

Article únic

S’aprova el text refós de les disposicions vigents de la Llei 9/1998, de 14
de desembre i de la Llei 11/2000, de 13 de desembre, de modificació de la Llei
9/1998, de 14 de desembre, de consells escolars de les Illes Balears que s’insereix
a continuació.

LLEI DE CONSELLS ESCOLARS DE LES ILLES BALEARS

Exposició de motius

La Constitució espanyola en l’article 9.2 atribueix als poders públics la
responsabilitat de facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política,
econòmica, cultural i social. Igualment l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears,
en el seu article 9, estableix com a finalitat pròpia de les institucions d’autogovern
la promoció de la participació de tots els ciutadans de les Illes Balears en els
aspectes esmentats.

Per altra banda, la Constitució en l’article 27.5 estableix que: “Els poders
públics garanteixen el dret de tothom a l’educació mitjançant una programació
general de l’ensenyament, amb participació efectiva de tots els sectors afectats
i la creació de centres docents». Per la seva part, l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears en l’article 15 reconeix a les Illes Balears el dret a desenvolupar
legislativament i executar l’ensenyament en tota la seva extensió, nivells, graus
i modalitats, en concordança amb la Constitució i la legislació d’àmbit estatal al
respecte. També l’Estatut en l’article 14 estableix la competència exclusiva de les
Illes Balears per a l’ensenyament de la llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears.

Així mateix, la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, que regula el dret a
l’educació, estableix en l’article 34 que «En cada comunitat autònoma ha
d’existir un consell escolar per al seu àmbit territorial, la composició i les
funcions de la qual han de ser regulades per una llei de l’Assemblea de la
comunitat autònoma corresponent que, als efectes de la programació de
l’ensenyament, ha de garantir en tot cas la participació adequada dels sectors
afectats».

D’igual manera l’article 35 d’aquesta Llei orgànica determina la capacitat
dels poders públics per establir consells escolars d’àmbits territorials diferents a
l’anterior i regular-ne el funcionament.

En tots aquests preceptes legals troba la seva base la llei present, l’objectiu
de la qual és la instrumentació d’uns òrgans col·legiats a través dels quals es faci
efectiva la participació necessària dels sectors socials en la programació de
l’ensenyament a les Illes Balears.

La participació social que aquesta Llei possibilita no representa únicament
l’assumpció d’unes disposicions normatives, sinó que, per damunt de tot, suposa
l’intent d’assegurar la configuració, a través precisament d’aquesta participació,
d’un sistema educatiu concebut des de la realitat de les Illes Balears i adaptat a
les nostres característiques i necessitats específiques.

A través dels consells escolars regulats en aquesta llei s’arbitren mesures
de participació que eviten la dispersió i augmenten l’eficàcia de la intervenció
dels diferents sectors socials que, a partir de l’aplicació d’aquesta llei, comptaran
amb una via institucional idònia que contribuirà a afavorir l’equilibri necessari
i dinàmic entre la societat i el procés educatiu.

Els organismes de participació que aquesta llei estableix es basen en un
criteri comú: la diversitat de les qüestions educatives i la diversitat d’àmbits
d’incidència a què afecten i pels quals són afectades. L’efectivitat de la participació
depèn en gran mesura de la proximitat de les necessitats a satisfer i de la
identificació amb el procés educatiu, derivada de sentir-s’hi directament implicats.

Per aquest motiu, i d’acord amb el principi de descentralització, aquesta llei
estableix tres nivells de representació que es corresponen amb tres tipus
d’organismes de participació, relacionats amb els àmbits territorials i administratius
propis de les Illes Balears.


