
les Illes Balears, en relació amb les disposicions finals quarta i cinquena de la
Llei 3/2008, de 14 d’abril, de creació i regulació de l’Agència Tributària de les
Illes Balears, sens perjudici del que preveu l’apartat 2 de la disposició addi-
cional tercera de la Llei esmentada.

2.2. Així mateix, s’integren en la Conselleria d’Economia, Hisenda i
Innovació, els òrgans següents:

— Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
— Junta Superior d’Hisenda de les Illes Balears

Els òrgans esmentats exerceixen les competències següents:

a) Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears: les
que estableix el títol IV del Text refós de la Llei de finances de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, 24 de juny,
i la normativa de desplegament reguladora de l’organització i les funcions
d’aquest òrgan. Així mateix, és l’òrgan responsable del manteniment, la custò-
dia i la gestió de la informació continguda en la base de dades de subvencions
de la Comunitat Autònoma.

b) Junta Superior d’Hisenda de les Illes Balears: les que estableix el
Decret 49/2006, de 2 de juny, pel qual s’estructuren els òrgans competents per
conèixer i resoldre les reclamacions economicoadministratives que es pro-
dueixin en l’àmbit de les gestions econòmica, financera i tributària de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article segon

S’afegeix un segon paràgraf a l’apartat 1 de l’article 3 del Decret 11/2007,
d’11 de juliol, del president de les Illes Balears, pel qual s’estableix l’estructura
orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, amb la redacció següent:

Així mateix, la Secretaria General de la Conselleria d’Economia,
Hisenda i Innovació coordina el procediment d’elaboració dels plans estratèg-
ics de subvencions i les seves modificacions.

Article tercer

L’annex del Decret 11/2007, d’11 de juliol, del president de les Illes
Balears, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, queda modifi-
cat, pel que fa a la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, de la manera
següent:

Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació: 

— Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)
— Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
— Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL)
— Parcbit Desenvolupament, SA
— CAIB Patrimoni, SA
— Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica (IBIT)
— ISBA, SGR

Disposició derogatòria única

1. Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que
s’oposin al que estableix aquest Decret.

2. En tot cas, es declara expressament en vigor l’Ordre del conseller
d’Economia, Hisenda i Innovació de 24 d’octubre de 2008 per la qual es regula
l’estructura organitzativa i funcional de l’Agència Tributària de les Illes Balears.

Disposició final única

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

Palma, 27 de novembre de 2008

El president 
Francesc Antich i Oliver

— o —

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 23249

Decret 127/2008 de 28 de novembre, pel qual es crea el CP
Binissalem de Binissalem

La creació de centres públics correspon al govern autonòmic, d’acord amb
l’article 17 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’e-
ducació, que desplega l’article 2 del Decret 119/2002, de 27 de setembre, pel
qual s’aprova el Reglament orgànic de les escoles d’educació infantil, dels
col·legis d’educació primària i dels col·legis d’educació infantil i primària.

El progressiu augment d’alumnat per escolaritzar i l’alt índex de matrícu-
la que els darrers anys s’està donant a la zona evidencia la necessitat de comp-
tar-hi amb nous centres educatius.

Atès tot això, a proposta de la consellera d’Educació i Cultura i havent-ho
considerat el Consell de Govern de dia 28 de novembre de 2008

DECRET

Article Únic .

Es crea el centre d’educació infantil i primària següent:

Codi del centre: 07013735
Denominació: CP Binissalem
Domicili: Camí de Pedaç, polígon VIII, parcel·la 49
Localitat: Binissalem
Municipi: Binissalem

Disposició final primera

Es faculta la consellera d’Educació i Cultura perquè adopti les mesures
necessàries per a l’execució d’aquest Decret. 

Disposició final segona

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el BOIB.’

Palma, 28 de novembre de 2008

EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

La  consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

— o —

Num. 23252
Decret 128/2008, de 28 de novembre, pel qual es modifica el
Decret 64/2002, de 3 de maig, de creació del Consell Social de la
Llengua Catalana

A proposta del conseller d’Educació i Cultura i havent-ho examinat el
Consell de Govern en la sessió de dia 3 de maig de 2002, es va publicar el
Decret 64/2002, de 3 de maig, de creació del Consell Social de la Llengua
Catalana, òrgan d’assessorament i consulta en matèria lingüística, adscrit a la
Conselleria d’Educació i Cultura.

El Decret 71/2002, de 10 de maig, va modificar el Decret 64/2002, de 3
de maig, amb la finalitat d’ampliar-ne el nombre de vocals, atès que l’objectiu
d’aquest òrgan és comptar amb la participació de persones i entitats representa-
tives de les Illes Balears per participar de forma activa en la planificació del pro-
cés de normalització lingüística a les Illes Balears.

Atès que mitjançant la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma
de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears s’ha creat el Consell Insular de
Formentera com a institució diferenciada del Consell Insular d’Eivissa, cal
modificar la redacció dels articles 3.e.a i 3.e.c per ajustar-los a la nova situació
institucional. També esdevé necessari modificar la redacció de l’article 3.e.b, ja
que, tot i que preveu la incorporació del president del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears com a membre del Consell Social de la Llengua
Catalana, segons la Llei orgànica del poder judicial, els membres de la judica-
tura no poden exercir funcions d’assessorament. Així mateix, cal modificar la
redacció de l’article 3.e.e, ja que algunes de les entitats que s’hi esmenten han
desaparegut i han cedit el pas a altres entitats. A més, cal ampliar-ne el nombre
per tal de fer més representatiu el Consell. Així mateix, es modifica la redacció
de l’article 3.e.f per evitar-ne l’ambigüitat. Finalment, es crea un nou grup de
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vocals a proposta de la Comissió Permanent del Consell Social de la Llengua
Catalana.

D’acord amb l’informe proposta de la directora general de Política
Lingüística de 18 de març de 2008, sobre la modificació de la composició del
Consell Social de la Llengua Catalana mitjançant un decret que modifiqui el
Decret 64/2002, de 3 de maig, de creació del Consell Social de la Llengua
Catalana, a proposta de la consellera d’Educació i Cultura, i havent-ho conside-
rat el Consell de Govern en la sessió de dia 28 de novembre de 2008, 

DECRET

Article únic

Es modifica l’article 3 del Decret 64/2002, de 3 de maig, de creació del
Consell Social de la Llengua Catalana, de manera que la redacció serà la
següent:

Article 3
El Consell té la composició següent:

a) El president, que és el president de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

b) La vicepresidenta primera, que és la consellera d’Educació i Cultura.
c) També en són vicepresidents la rectora de la Universitat de les Illes

Balears, la directora general de Política Lingüística i el president de l’Obra
Cultural Balear.

d) El secretari, sense vot, que és nomenat a proposta del conseller d’en-
tre el personal al servei de la Conselleria d’Educació i Cultura.

e) Els vocals:

a.
- La presidenta del Consell Insular de Mallorca o el conseller o con-

sellera en qui delegui la representació.
- El president del Consell Insular de Menorca o el conseller o consellera

en qui delegui la representació.
- El president del Consell Insular d’Eivissa o el conseller o consellera en

qui delegui la representació.
- El president del Consell Insular de Formentera o el conseller o con-

sellera en qui delegui la representació.
- Un o una representant de cada un dels grups parlamentaris del

Parlament de les Illes Balears.

b.
- La consellera d’Interior o el director o directora general en qui delegui

la representació.
- La directora general de Justícia o la persona en qui delegui la repre-

sentació.
- El delegat del Govern o la persona en qui delegui la representació.

c.
- Tres vocals proposats per la Federació d’Entitats Locals de les Illes

Balears (FELIB), entre els quals hi ha d’haver un batle o batlessa de Mallorca,
un batle o batlessa de Menorca i un batle o batlessa d’Eivissa o els regidors o
regidores en qui deleguin la representació.

- La batlessa de Palma o el regidor o regidora en qui delegui la repre-
sentació.

d.
- El president del Consell Escolar de les Illes Balears, o el vocal en qui

delegui la representació.
- El director del Departament de Filologia Catalana i Lingüística

General de la Universitat de les Illes Balears, o el membre del Departament en
qui delegui la representació.

- El president del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears, o
el vocal en qui delegui la representació.

e.
- Un o una membre de la Junta Directiva de l’Obra Cultural Balear.
- El president de l’Institut d’Estudis Eivissencs o la persona en qui delegui

la representació.
- Un o una membre de l’Institut Menorquí d’Estudis.
- Un o una membre de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.
- Un o una membre del Gremi d’Editors de Balears.
- Un o una representant del Moviment d’Escoles Mallorquines.
- La presidenta de l’Obra Cultural de Formentera o la persona en qui

delegui la representació.
- La directora de l’Escola Municipal de Mallorquí de Manacor o la per-

sona en qui delegui la representació.
- El president del Consell de la Joventut o la persona en qui delegui la

representació.
- Un o una membre designat pel Moviment Escolta i Guiatge i pels

Escoltes de Mallorca.
- El president de la Fundació Esplai de les Illes Balears o la persona en

qui delegui la representació.
- Un o una vocal de Joves de Mallorca per la Llengua.
- Un o una representant de l’Associació Vuit d’Agost d’Eivissa.
- El president de l’Associació Premsa Forana o el vocal o la vocal de la

junta en qui delegui la representació.
- La directora de Paraula. Centre de Serveis Lingüístics o la persona en

qui delegui la representació.
- El president de la Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes

Balears o la persona en qui delegui la representació.

f.
- Un o una representant de cada una de les dues organitzacions sindicals

que hagin obtingut el major nombre de representants en les darreres eleccions
a les Illes Balears, d’acord amb els resultats oficials i d’acord amb el que
estableix la normativa vigent.

- Un o una representant de l’organització sindical més representativa en
l’àmbit de l’ensenyament.

- Un o una representant de cada una de les organitzacions empresarials
més representatives de les Illes Balears, d’acord amb el que estableix la nor-
mativa vigent.

- Un o una representant de l’organització patronal amb més representació
en l’àmbit docent.

g.
- Un o una membre de l’Institut d’Estudis Baleàrics.
- El gerent del Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la

Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears.
- Un o una representant de l’Institut Ramon Llull.

h.
Fins a 12 vocals nomenats a proposta de la consellera d’Educació i

Cultura, d’entre les organitzacions i entitats més representatives dels àmbits
culturals, socioeconòmic, informatiu i esportiu, com també d’entre persones
rellevants en el procés de normalització lingüística.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Palma, 28 de novembre de 2008

El president
Francesc Antich i Oliver

La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmés Chicón

— o —

Num. 23307
Decret 131/2008, de 28 de novembre, pel qual s’estableix i regu-
la la xarxa d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’edu-
cació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i es crea l’Institut per a l’Educació de la Primera
Infància.

L’educació és essencial per garantir l’exercici de la ciutadania democràti-
ca, responsable, lliure i crítica que és indispensable per assolir societats avança-
des, dinàmiques i justes. L’article 27 de la Constitució recull el dret individual
a l’educació i la responsabilitat de l’Administració de garantir-la. 

Tots els poders públics tenen responsabilitats en l’educació dels infants i
hi han de contribuir a través de les seves institucions. L’educació dels infants és
una tasca prioritària tant per a la família com per a la societat. El futur dels fills
i la dificultat de conciliar la vida professional i la familiar són, sens dubte, unes
preocupacions que impregnen la vida familiar.

El Govern de les Illes Balears fa una passa important en el camí de garan-
tir les condicions educatives adequades en els tres primers anys de la vida de
l’infant i per ampliar l’oferta d’escoles infantils públiques de primer cicle d’e-
ducació infantil perquè cada vegada més ciutadans de la nostra comunitat hi ten-
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