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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA D'ECONOMIA, HISENDA I
INNOVACIÓ
Num. 12382
Correcció d’errates al Decret Legislatiu de 24 de juny pel que
s’aprova el text refós de la Llei de Finances de la comunitat autónoma de les Illes Balears.
El Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 98, de 28 de juny de 2005 ha
publicat el Decret legislatiu 67/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova el text
refós de la llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Atès que un error en el programa informàtic d’edició del Butlletí Oficial
ha provocat la numeració errònia de la norma publicada, d’acord amb l’article
15 de l’Ordre del conseller de Presidència de 23 de desembre de 2002, per la
qual es determinen les característiques formals del Butlletí Oficial de les Illes
Balears i es desplega el procediment per inserir-hi textos, es procedeix a rectificar l’errata següent:
On diu:
Decret legislatiu 67/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears
Ha de dir:
Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears
Palma, 4 de juliol de 2005
La secretària general,
Jane King Gràcia
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La Conselleria d’Educació i Cultura
La Conselleria de Medi Ambient
La Conselleria de Treball i Formació
La Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
La Universitat de les Illes Balears
La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca,
Eivissa i Formentera
La Caixa d’Estalvi de Balears ‘Sa Nostra’
La Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears
El Consell Insular de Mallorca
El Consell Insular de Menorca
El Consell Insular d’Eivissa i Formentera
La Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Menorca
I per les entitats adherides següents:
L’Ajuntament de Palma
L’Ajuntament de Calvià
Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB)
La Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIME)
Petita i Mitjana Empresa de Menorca (PIME Menorca)
Petita i Mitjana Empresa d’Eivissa i Formentera (PIMEEF)
La Mancomunitat del Nord de Mallorca
La Caixa d’Estalvis de Pollença ‘Colonya’
El sindicat CCOO
El sindicat UGT»
2. Es dóna una nova redacció a l’article 8 de l’annex del Decret 202/1996,
de 22 de novembre, pel qual es ratifica la modificació dels Estatuts del consorci Centre Balears Europa, amb el tenor literal següent:
«Article 8
1. La Junta Rectora és l’òrgan de govern del Centre i està integrada per:
a) El president
b) El vicepresident
c) Els vocals: un representant per cadascuna de les entitats integrants del
Centre.
2. Podran assistir-hi, a més, sense dret a vot, el director gerent, el director
de l’oficina del Centre Brussel·les, els sotsdirectors, el secretari del Comitè
Executiu i un representant de cada una de les entitats adherides»
Disposició addicional única

Num. 12332
Decret 73/2005, de l’1 de juliol, pel qual es modifica el Decret
202/1996, de 22 de novembre, de ratificació dels estatuts del consorci Centre Balears Europa.
Per Decret 49/1994, de 28 d’abril, es varen ratificar els estatuts del consorci Centre Balears Europa, la personalitat jurídica del qual es va reconèixer
per Decret 111/1985, de 28 de novembre. L’esmentat Decret 49/1994, de 28 d’abril, ha estat modificat mitjançant els decrets 202/1996, de 22 de novembre,
73/2000, de 28 d’abril, i 88/2001, de 29 de juny, en virtut dels quals es ratifiquen les successives modificacions estatutàries del Consorci aprovades per la
Junta Rectora d’aquesta entitat.
Mitjançant acords de la Junta Rectora de 17 de juny de 2002, de 30 de
setembre de 2003 i de 30 de maig de 2005, s’han aprovat diverses modificacions
dels estatuts a l’efecte d’integrar, com a membres adherits, els sindicats CCOO
i UGT, adequar l’organització de l’entitat a la nova estructura del Govern de les
Illes Balears, i incorporar l’assistència del secretari del Comitè Executiu a la
Junta Rectora amb veu i sense vot. Aquestes modificacions requereixen la seva
ratificació per Decret de Consell de Govern de les Illes Balears.
Per tot això, a proposta del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, i
havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 1 de juliol de 2005
DECRET
Article únic
1. Es dóna una nova redacció a l’article 4 de l’annex del Decret 202/1996,
de 22 de novembre, pel qual es ratifica la modificació dels estatuts del consorci
Centre Balears Europa, amb el tenor literal següent:
«Article 4.
El Centre està integrat per les conselleries i les entitats següents:
La Presidència del Govern de les Illes Balears
La Conselleria de Presidència i Esports
La Conselleria de Turisme
La Conselleria d’Agricultura i Pesca
La Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports
La Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació

Totes les referències a la Conselleria o al conseller d’Economia i Hisenda
o d’Hisenda i Pressuposts contingudes en els Estatuts del consorci Centres
Balears Europa s’han d’entendre referides a la Conselleria o al conseller
d’Economia, Hisenda i Innovació.
Disposició final única
Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 1 de juliol de 2005
EL PRESIDENT,
Jaume Matas Palou
El conseller d’Economia, Hisenda i Innovació,
Lluís Ramis de Ayreflor Cardell
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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 12336
Decret 74/2005, de l’1 de juliol, de modificació del Decret
57/2005, de 20 de maig, pel qual es crea l’Observatori i el comissionat per a la convivència escolar en els centres educatius de les
Illes Balears.
El Consell de Govern, en la sessió de dia 20 de maig de 2005, va aprovar
el Decret 57/2005, de 20 de maig, pel qual es crea l’Observatori i el comissionat per a la convivència escolar en els centres educatius de les Illes Balears.
Atès que el comissionat de l’Observatori té, entre d’altres, la funció de
coordinar i impulsar les activitats del Ple i de la comissió d’experts, per facilitar l’exercici d’aquesta funció es considera més adient que sigui el comissionat
qui presideixi aquests òrgans.
En el marc del que disposen els articles 11.c), 38.3 a) i 23 de la Llei

