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Institut de Biologia Animal de Balears, SA (IBABSA)
Fundació Jardí Botànic de Sóller
Consorci Aubarca - Es Verger
Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB)
Consorci de la Gola
Consorcis d’Aigües
Consorci Mirall Pollença
Consorci Mirall sa Pobla
Consorci Mirall Inca
Consorci per a la Reconversió Territorial i Paisatgística de Determinades
Zones de l’Illa d’Eivissa
Consorci de Transports de Mallorca
Consorci de Mobilitat per Eivissa
Consorci Parc de les Estacions
Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)
Gestió Urbanística de Balears, SA (Gestur Balear)
Consorci Formentera Desenvolupament
Consorci per al Desenvolupament d’Actuacions de Millora i Construcció
d’Infraestructures al Territori de l’Entitat Local Menor de Palmanyola
Consorci per a la Rehabilitació del Patrimoni del Municipi des Castell
Consorci per a la Rehabilitació Integral de Barris (Consorci RIBA)
Consorci Menorca Reserva de la Biosfera
Conselleria d’Administracions Públiques
Promocions Comunitat Autònoma Illes Balears, SA (PROCAIBSA)
Escola Balear d’Administració Pública (EBAP)
Gestió d’Emergències de les Illes Balears, SAU (GEIBSAU)
Consorci d’Informàtica Local
Consorci Eivissa Patrimoni de la Humanitat
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Num. 17104
Decret llei 4/2011 de 5 d’agost, de modificació de la Llei 7/2000,
de 15 de juny, de creació del Servei d’Ocupació de les Illes
Balears
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, reformat mitjançant la Llei
orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix en l’article 32.11 (abans, article
12.15), que correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en els termes que estableixin les lleis i normes reglamentàries que, en desenvolupament
de la seva legislació, dicti l’Estat, la funció executiva en matèria de legislació
laboral i formació professional contínua.
En el exercici d’aquesta competència i de la competència exclusiva reconeguda en l’article 30.1 del mateix Estatut (abans, article 10.1) sobre organització, règim i funcionament de les seves institucions, es va dictar la Llei 7/2000,
de 15 de juny, de creació del Servei d’Ocupació de les Illes Balears.
L’article 1 de la Llei esmentada estableix que:
Es crea el Servei d’Ocupació de les Illes Balears, com una entitat autònoma, de caire administratiu, dotada de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, adscrita a la conselleria competent en matèria de treball.
La finalitat de l’entitat creada és la planificació, gestió i coordinació de les
polítiques actives d’ocupació, amb funcions concretes d’informació, d’orientació i d’intermediació en el mercat laboral, com també el foment de l’ocupació
en tots els seus vessants i el desenvolupament de la formació professional per a
l’ocupació.
Formació i ocupació són dos termes convergents i interdependents entre
si, atès que la formació capacita per a l’exercici d’activitats professionals i permet satisfer tant les necessitats individuals com les dels sistemes productius i de
l’ocupació.
La situació actual de crisi econòmica demana una adaptació urgent de les
polítiques actives d’ocupació, amb una aposta clara pel disseny d’una formació
professional de qualitat, actualitzada i adequada a les persones a les quals es
destina, fent especial esment al col·lectiu de persones més castigades per l’atur
i la crisi econòmica, com ara els joves, les persones amb risc d’exclusió social i
els aturats de llarga durada, d’acord amb les necessitats de qualificació del mercat laboral, les expectatives personals de promoció professional i les necessitats
individuals d’inserció laboral.
La formació per a l’ocupació és el principal recurs de què disposen els serveis públics d’ocupació per a la millora de l’ocupabilitat de les persones en
situació d’atur i per millorar les possibilitats de mantenir les persones ocupades
en el seu lloc de treball, així com per promoure el retorn dels joves al sistema
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educatiu.
En aquest context, el Govern de les Illes Balears vol potenciar un sistema
integral de formació professional, qualificacions i acreditacions que respongui
amb eficàcia i transparència a les demandes socials i econòmiques a través de
les diverses modalitats formatives (reglada, ocupacional i contínua), comptant
amb els recursos que ofereix tant la Conselleria d’Educació com el Servei
d’Ocupació de les Illes Balears.
Amb aquest objectiu, i per tal d’optimitzar els recursos de què disposa
l’Administració de la Comunitat Autònoma, es considera necessari modificar
l’article 1 de la Llei 7/2000, de 15 de juny, de creació del Servei d’Ocupació de
les Illes Balears, en el sentit d’adscriure l’entitat autònoma a la conselleria competent en matèria d’educació.
II
L’article 49.1 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, reformat mitjançant la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, en consonància amb el que disposa l’article 86.1 de la Constitució, preveu que el Consell de Govern pot dictar mesures legislatives provisionals en forma de decrets llei quan concorrin circumstàncies de necessitat extraordinària i urgent, amb determinades exclusions
entre les quals no es troba la matèria que ens ocupa.
La necessitat extraordinària i urgent és evidenciada pel fet que en l’actual
situació de crisi econòmica i del mercat laboral es requereix una aposta contundent per un sistema integral de formació professional, com a recurs principal per
millorar les possibilitats d’accés a un treball de les persones aturades i a l’adaptació de la formació i requalificació per a l’ocupació dels treballadors. La consecució d’aquest objectiu requereix que l’entitat autònoma que té encomanada
la tasca de dur a terme la formació professional per a l’ocupació quedi adscrita
a la conselleria competent en matèria d’educació.
Per tot això, en aplicació de l’article 49 de l’Estatut d’autonomia, a proposta del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació, i
havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 5 d’agost de 2011,

DECRET
Article únic
Es modifica l’article 1 de la Llei 7/2000, de 15 de juny, de creació del
Servei d’Ocupació de les Illes Balears, que passa a tenir la següent redacció:
Es crea el Servei d’Ocupació de les Illes Balears, com una entitat autònoma, de caire administratiu, dotada de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, adscrita a la conselleria competent en matèria d’educació.
La finalitat de l’entitat creada és la planificació, gestió i coordinació de les
polítiques actives d’ocupació, amb funcions concretes d’informació, d’orientació i d’intermediació en el mercat laboral, com també el foment de l’ocupació
en tots els seus vessants i el desenvolupament de la formació professional per a
l’ocupació.
Disposició addicional
Totes les mencions que en el si de la Llei 7/2000, de 15 de juny, i en la
seva normativa de desplegament, es fan a la conselleria competent en matèria de
treball s’han d’entendre fetes a la conselleria competent en matèria d’educació.
Disposició final
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 5 d’agost de 2011

El president
José Ramón Bauzá Díaz
El vicepresident econòmic,
de Promoció Empresarial i d’Ocupació
José Ignacio Aguiló
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