8

BOIB

Num. 105

d’organització i funcionament del Consell Econòmic i Social (BOIB núm. 140,
de 22-11-2001), es disposa el cessament de la Sra. Dolors Talens Aguiló, com
a membre titular del Consell Econòmic i Social, inclòs en el Grup III, corresponent al sector de l’economia social, i de la Sra. Jeronima Bonafé Ramis, com a
membre suplent de la Sra. Talens.

22-07-2003

El conseller de Treball i Formació
Guillermo de Oliver Olivares
El conseller d’Economia, Hisenda i Innovació
Luis Ángel Ramis d’Ayreflor Cardell

Disposició final

—o—
Aquest Decret començarà a vigir el mateix dia que es publiqui en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, HABITATGE I
TRANSPORTS

Palma, 18 de juliol de 2003
EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou
El conseller de Treball i Formació
Guillermo de Olives Olivares
El conseller d’Economia, Hisenda i Innovació
Luis Ángel Ramis d’Ayreflor Cardell

—o—
Num. 14467
Decret 122/2003, de 18 de juliol, de nomenament dels membres
titular i suplent en representació del sector de l’economia social
del grup III del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
regulat en la Llei 10/2000, de 30 de novembre (BOIB 09-122000).
L’article 42 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears disposa que el
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (CES) és l’òrgan col·legiat de
participació, d’estudi, de deliberació, d’assessorament i de proposta en matèria
econòmica i social.
La Llei 10/2000 desplega aquest òrgan estatutari, li atorga la qualitat d’òrgan de caràcter consultiu i en determina la composició, en l’article 4, en tres
grups. Pel Decret 70/2001, de 18 de maig (BOIB 26-05-2001), en aplicació de
l’article 5 de la Llei esmentada, es varen nomenar els membres del Consell.
L’article 4 de la Llei 10/2000 regula la composició d’aquest òrgan i l’article següent determina que la forma de designació i el nomenament dels seus
membres es farà per decret del Consell de Govern de les Illes Balears després
d’haver-ne rebut les propostes i les designacions corresponents.
El Decret 70/2001, de 18 de maig, va determinar el nomenament dels primers membres titulars del Ple del Consell Econòmic i Social i incloïa, dins el
Grup III, la representació del sector de l’economia social. El Decret 139/2001,
de 14 de desembre, va determinar el nomenament dels membres suplents dels
membres titulars del CES.
A instància de les organitzacions que formen part del sector de l’economia social, i en aplicació de l’article 10 núm. 2, lletra b) i núm. 3 del Decret
128/2001, de 9 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i
funcionament del Consell Econòmic i Social, s’insta el nomenament d’un nou
membre titular per atendre la vacant que deixa el cessament de la Sra. Dolors
Talens Aguiló i, conseqüentment, el nomenament d’un nou membre suplent.
Per això, a proposta dels consellers d’Economia, Hisenda i Innovació, i de
Treball i Formació, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de
18 de juliol de 2003,
DECRET
Article únic
Atès el que preveuen el número 1 de l’article 5 de la Llei 10/2000, de 30
de novembre (BOIB 09-12-2000), i l’article 10 núm. 2, lletra b) i núm. 3 del
Decret 128/2001, de 9 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament del Consell Econòmic i Social, com a conseqüència del
cessament com a membre titular de la Sra. Dolors Talens Aguiló, es nomena
com a membre titular del Consell Econòmic i Social, inclòs en el Grup III,
corresponent al sector de l’economia social, la Sra. Jerónima Bonafé Ramis.
Disposició final
S'ha de comunicar aquest Decret a la Secretaria General del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, perquè es procedeixi de conformitat.
Aquest Decret començarà a vigir el mateix dia que es publiqui en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 18 de juliol de 2003
EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou

Num. 14466
Decret 124/2003, de 18 de juliol, pel qual es nomena el Sr.
Cristóbal Huguet Sintes, director general de Ports, en l’estructura orgànica de la Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i
Transports
Els articles 19.10 i 33.5 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de
les Illes Balears, disposen 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.
Per això, a proposta de la consellera d’Obres Públiques, Habitatge i
Transports, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de 18 de
juliol de 2003,
DECRET
Article únic
Es nomena director general de Ports, en l’estructura orgànica de la
Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports, el Sr. Cristóbal Huguet
Sintes.
Disposició final
Aquest Decret entra en vigor el mateix dia que es publiqui en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 18 de juliol de 2003
EL PRESIDENT
Jaume Matas i Palou
La consellera d’Obres Públiques,
Habitatge i Transports
Margarita Cabrer González

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELLERIA DE RELACIONS INSTITUCIONALS
Num. 14176
Resolució de la vicepresidenta i consellera de Relacions
Institucionals, de dia 11 de juliol de 2003 , de delegació de competències i de delegació de firma de determinats documents en el
director general de Relacions Institucionals de la conselleria de
Relacions Institucionals.
L'article 2 del Decret 8/2003, de 30 de juny, del president de les Illes
Balears, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica de la Vicepresidència i
de les conselleries del Govern de les Illes Balears, fixa l'estructura orgànica de
la Conselleria de Relacions Institucionals.
Atès el volum de feina que previsiblement assumirà aquesta Conselleria,
es considera convenient delegar en el director general de Relacions
Institucionals determinades competències pròpies de la consellera de Relacions
Institucionals relatives al personal al servei de les corporacions locals, de conformitat amb el que preveuen l'article 25 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de
règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i
l'article 13 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la
Llei 4/1999, de 13 de gener.
D’altra banda, també es considera convenient delegar en el director general de Relacions Institucionals la firma de diverses resolucions relatives als funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, de conformitat amb l'establert a l’article 31 de la Llei 3/2003, de 26 de març, abans
esmentada, i l'article 16 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurí-

