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“Article 3. Serà requisit necessari perquè la conselleria competent en
matèria esportiva amb competències amb matèria d’esports concedeixi ajuts o
subvencions que l’associació, entitat o federació estigui inscrita en el Registre.”
Article 3.
Es modifica l’article 10 que quedarà redactat de la manera següent:
“Article 10. La resolució del titular de la conselleria competent en matèria
d’esports sobre el reconeixement d’una associació esportiva ha de produir-se i
ser notificada en el termini màxim de sis mesos.
Si, havent transcorregut sis mesos des de la data de la sol·licitud d’inscripció
d’una associació esportiva sense que se n’hagi notificat la resolució, aquesta
s’entendrà estimada, i es produirà la inscripció en el Registre.
Contra les resolucions de la inscripció en el Registre, es poden interposar
els recursos procedents, de conformitat amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.”
Article 4.
Es modifica la disposició final primera que quedarà redactada de la manera
següent:
“Disposició final primera.
Es faculta el titular de la conselleria competent en matèria esportiva per
dictar les disposicions necessàries per desplegar aquest Decret.”
Disposició derogatòria única
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que
s’oposin al que preveu aquest Decret.
Disposició final única
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 27 d’agost de 1999
EL PRESIDENT
Francesc Antich Oliver
El conseller de Treball i Benestar Social
Eberhard Grosske Fiol
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Decret 187/1999, de 27 d’agost, pel qual es modifica el Decret 16/
1984, de 23 de febrer, sobre reconeixement d’escoles d’educadors
de temps lliure
Mitjançant el Decret 16/1984, de 23 de febrer (BOCAIB núm. 5, de 20 de
març), es va regular el reconeixement d’escoles d’educadors de temps lliure, amb
la finalitat de vetllar per la formació dels educadors que han de garantir la
competència de les escoles responsables de la formació esmentada.
Amb la nova estructura del Govern de les Illes Balears i amb la creació de
la Direcció General d’Esports, dins l’estructura orgànica de la Conselleria de
Treball i Benestar Social, de conformitat amb les ordres del president de les Illes
Balears de 27 de juliol de 1999 (BOIB núm. 95 ext., de 28 de juliol), s’ha
d’adequar el Decret 16/1984, de 23 de febrer, sobre reconeixement d’escoles
d’educadors de temps lliure, per adaptar-lo a l’organigrama actual.
Per això, de conformitat amb el que disposa l’article 26.2 de la Llei 5/1984,
de 24 d’octubre, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió del
dia 27 d’agost de 1999,
DECRET
Article 1.
Es modifica el primer paràgraf de l’article 2.2. que quedarà redactat de la
manera següent:
“Article 2.
2. La sol·licitud es farà mitjançant instància dirigida a la conselleria
competent en matèria d’esports, acompanyada de la documentació següent:”
Article 2.
Es modifica l’article 3 que quedarà redactat de la manera següent:
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“Article 3.
1. Les escoles d’educadors de temps lliure enviaran, cada any en el mes
d’octubre, a la conselleria competent en matèria d’esports, la documentació
següent:
a) Relació del professorat.
b) Programació del curs acadèmic que comenci.
c) Memòria de les activitats del curs anterior.
2. Qualsevol canvi o modificació que es produeixi en el personal directiu
o docent, així com en la documentació exigida en l’article 2, es notificarà per
escrit a la conselleria competent en matèria d’esports, en el termini d’un mes.”
Article 3.
Es modifica el primer paràgraf de l’article 5 que quedarà redactat de la
manera següent:
“Article 5.
Correspon a la conselleria competent en matèria d’esports, amb l’informe
previ de la Direcció General d’Esports:”
Article 4.
Es modifica l’article 6 que quedarà redactat de la manera següent:
“Article 6.
A l’efecte d’expedir els diplomes corresponents, les escoles reconegudes
presentaran a la conselleria competent en matèria d’esports les relacions dels
alumnes que hagin superat els distints nivells.”
Article 5.
Es modifica la disposició final primera que quedarà redactada de la manera
següent:
“Disposició final primera
Es faculta el titular de la conselleria competent en matèria d’esports per
dictar les disposicions necessàries per desplegar aquest Decret.
Disposició derogatòria única
Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior que
s’oposin al que preveu aquest Decret.
Disposició final única
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 27 d’agost de 1999
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
El conseller de Treball i Benestar Social
Eberhard Grosske Fiol
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Decret 188/1999, de 27 d’agost, pel qual es modifica el Decret 59/
1996, de 23 de maig, pel qual es regulen les federacions esportives
de les Illes Balears
Mitjançant el Decret 59/1996, de 23 de maig (BOCAIB núm. 64, ext., de
25 de maig), es varen regular les federacions esportives de les Illes Balears, en
desplegament de la Llei 5/1995, 21 de febrer, de l’esport balear (BOCAIB núm.
35, de 23 de març).
Amb la nova estructura del Govern de les Illes Balears i amb la creació de
la Direcció General d’Esports, dins l’estructura orgànica de la Conselleria de
Treball i Benestar Social, de conformitat amb les ordres del president de les Illes
Balears de 27 de juliol de 1999 (BOIB núm. 95 Ext., de 28 de juliol), s’ha
d’adequar el Decret 59/1996, de 23 de maig, pel qual es regulen les federacions
esportives de les Illes Balears, per adaptar-lo a l’organigrama actual.
Per això, de conformitat amb el que disposa l’article 26.2 de la Llei 5/1984,
de 24 d’octubre, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió del
dia 27 d’agost de 1999,
DECRET

