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els límits que el Consell de Direcció estableixi, així com ordenar pagaments i
retre comptes.
b) Preparar l’avantprojecte de pressupost anual.
c) Gestionar els béns immobles adscrits a l’Institut.
d) Exercir la gestió del personal.
e) Exercir les altres funcions que el Consell de Direcció o la Direcció li
deleguin.
Article 16: Recursos econòmics i control financer
16.1 Els recursos econòmics de l’Institut Ramon Llull són els següents:
a) Les aportacions de les comunitats autònomes consorciades.
b) El rendiment de l’explotació del seu patrimoni.
c) Els ingressos que obtingui per la prestació dels seus serveis.
d) Les donacions i subvencions de qualsevol naturalesa.
e) Les aportacions que pugui efectuar l’Administració General de l’Estat
espanyol.
f) Qualsevol altre que li pugui correspondre d’acord amb les lleis.
16.2 El control financer de l’Institut serà exercit rotatòriament per la
Intervenció General de la comunitat autònoma que ocupi la presidència de la
Junta Rectora i es durà a terme mitjançant el procediment d’auditoria, d’acord
amb la normativa que resulti d’aplicació.
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Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de dia 11 de setembre de 2008, de cessament i nomenament de nous membres, titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears.

D’acord amb els escrits rebuts del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats
en Filosofia i Lletres i en Ciències de les Illes Balears i de les Cooperatives
d’Ensenyament de les Illes Balears, en relació als nomenaments de nous membres, titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears en substitució
d’anteriors membre representants de les esmentades institució i organització i
manteniment d’un membre nomenat a l’Ordre de la consellera d’Educació i
Cultura de 24 de gener de 2008 (BOIB núm. 16 de 02-02-2008).
En base a la proposta de substitució d’uns representants, titulars i
suplents, que fa el president del Consell Escolar de les Illes Balears el dia onze
de setembre de 2008, d’acord amb el que estableix l’article 9.2 del Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, pel qual s’aprova la Llei de Consells Escolars
de les Illes Balears, i el punt ‘o’ de l’apartat primer de l’article 17 del Reglament
d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears, dict la
següent:

ORDRE
Article 17: Personal
L’Institut Ramon Llull s’ha de dotar de personal adequat per atendre les
seves necessitats de funcionament, que es regeix per la legislació laboral i, si
escau, per la normativa vigent en els països on es faci la contractació.
La selecció del personal s’ha de fer mitjançant convocatòria pública d’acord amb els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, sens perjudici de
les especialitats que resultin d’aplicació al personal directiu.
Així mateix, poden incorporar-se a l’Institut funcionaris de les administracions consorciades, en situació de serveis en altres administracions.
Article 18: Règim de recursos
Contra aquells actes que no exhaureixin la via administrativa, es podrà
interposar recurs d’alçada davant el president o presidenta del Consell de
Direcció. Contra els que exhaureixen la via administrativa d’acord amb les lleis
aplicables es podrà interposar potestativament recurs de reposició davant el
mateix òrgan que els hagi dictat o ser impugnats directament davant l’ordre
jurisdiccional competent.
Article 19: Modificació dels Estatuts
La modificació d’aquests Estatuts requereix l’acord de la Junta Rectora a
proposta del Consell de Direcció adoptat en la forma que preveuen els articles
8 i 12 d’aquests Estatuts.
Article 20: Dret de separació
20.1 Qualsevol membre de l’Institut Ramon Llull, per acord del seu òrgan
de govern respectiu, pot decidir separar-se’n, notificant-ho prèviament a la presidència del Consell de Direcció i als altres governs consorciats de manera
fefaent amb una antelació mínima de sis mesos del final de l’exercici econòmic
en curs, sens perjudici que sigui responsable del compliment de les obligacions
concretes pel que fa a l’exercici en curs o als exercicis precedents.
20.2 L’acord precedent comportarà la convocatòria de la Junta Rectora per
escoltar-lo i informar-ne.

Article 1.
Cessar com a membre del Consell Escolar de les Illes Balears, les persones que tot seguit s’indiquen, agraint la seva col·laboració:
Grup n: Representant del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de les
Illes Balears.
En representació del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia
i Lletres i en Ciències de les Illes Balears
- Suplent Jaume Cañellas Mut
Grup o: Representant del sector de Cooperatives de l’Ensenyament.
En representació de les Cooperatives de l’Ensenyament de les Illes
Balears
- Titular Jacqueline Cardell Calafat
Article 2.
Nomenar membre del Consell Escolar de les Illes Balears les persones que
a continuació es relacionen:
Grup n: Representant del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats de les
Illes Balears.
En representació del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia
i Lletres i en Ciències de les Illes Balears
- Titular Ferran Tarongí Vilaseca (*)
- Suplent Llúcia Llompart Coll
(*) Nomenat a l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 24 de
gener de 2008 (BOIB núm. 16 de 02-02-08).
Grup o: Representant del sector de Cooperatives de l’Ensenyament.
En representació de les Cooperatives de l’Ensenyament de les Illes
Balears
- Titular Enric Pozo Mas
Article 3.
La durada del seu nomenament serà la corresponent a la dels membres del
Consell Escolar de les Illes Balears substituïts.
Disposició final.
Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Article 21: Dissolució
21.1 El Consorci es dissol per les causes següents:
a) Acord de la Junta Rectora, adoptat en la forma que preveu l’article 7
d’aquests Estatuts.
b) Impossibilitat legal o material de dur a terme les seves finalitats.

Palma, 11 de setembre de 2008
La consellera d’Educació i Cultura
Bàrbara Galmès Chicón

21.2 Si se n’acorda la dissolució, la Junta Rectora ha de determinar la
forma en què s’ha de procedir a la liquidació de l’Institut.
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