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INFORME DEL PLE DEL CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES BALEARS
SOBRE EL PROJECTE D’ORDRE DEL CONSELLER D’EDUCACIÓ I
CULTURA PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN LES BASES REGULADORES
DE LES SUBVENCIONS EN MATÈRIA D’EDUCACIÓ I CULTURA

FETS
El 13 de gener de 2003 el conseller d’Educació i Cultura va presentar al Consell
Escolar de les Illes Balears el projecte d’ordre per la qual s’estableixen les
bases reguladores de les subvencions en matèria d’educació i cultura, en
compliment de l’article 6, apartats 7 i 8, de la Llei de consells escolars de les
Illes Balears.
El 22 de gener de 2003 va acabar el període de presentació de propostes per
elaborar l’informe relatiu a aquest projecte d’ordre i, durant el període
d’exposició, no se’n va presentar cap.
El 23 de gener de 2003 la Comissió permanent del Consell Escolar de les Illes
Balears, per unanimitat, va determinar que, amb la inclusió d’una proposta que
s’inclou a l’apartat de consideracions específiques, la proposta d’informe
redactat per la secretaria podria passar a consideració del plenari de dia 14 de
febrer de 2003.

CONSIDERACIONS GENERALS
El Consell Escolar de les Illes Balears valora positivament la regulació de les
subvencions en matèria d’educació i cultura que ha d’atorgar la Conselleria
d’Educació i Cultura, en compliment de la Llei 5/2002, de 21 de juny, de
subvencions.
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Únicament, a efectes de facilitar la tramitació dels expedients, tant per a la
ciutadania com per a l’Administració, se suggereix que en la mesura que sigui
possible no calgui reiterar la documentació general dels ciutadans o de les
organitzacions que ja és poder de la Conselleria d’Educació i Cultura.

CONSIDERACIÓ FINAL
Aquesta Informe ha estat aprovat pel plenari del Consell Escolar de les Illes
Balears a la sessió de 14 de febrer de 2003 per 20 vots a favor, cap en contra i
cap abstenció, corresponents a la totalitat dels membres del Consell Escolar
presents en el moment de la votació.
Igualment, s’ha acordat trametre l’Informe al conseller d’Educació i Cultura en
compliment del que estableix l’article 46 del Reglament d’organització i
funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears.

EL SECRETARI,

EL PRESIDENT,

Macià Garcias Salvà

Bernat Sureda Garcia

Palma, 14 de febrer de 2003

C/ del Capità Salom, 29, 4t 07004 Palma (Illes Balears). Tel.: 971 176500 Fax: 971 176537
http://ceib.caib.es/index.htm
E-mail: mgarcias@dgplacen.caib.es

