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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears

1.- Disposicions generals

PRESIDÈNCIA DEL GOVERN

Núm. 24835
Llei 10/2000, de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears.

EL PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Sia notori a tots els ciudadans que el Parlament de les Illes Balears ha
aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 27.2 de
l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent.

LLEI

EXPOSICIÓ DE MOTIUS.

L’article 9.2 de la Constitució Espanyola assenyala com un dels deures
dels poders públics el facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida
política, econòmica, cultural i social.

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears estableix en l’article 9 que les
institucions d’autogovern, en acompliment de les finalitats que els són pròpies,
promouran la llibertat, la justícia i el progrés socioeconòmic entre tots els
ciutadans de les Illes Balears, com a principis de la Constitució, així com la seva
participació en la vida política, cultural, econòmica i social.

L’article 10.18 del mateix text legal estableix com a competència
exclusiva de la comunitat autònoma el foment del desenvolupament econòmic
de la comunitat, d’acord amb les bases i la coordinació general de l’activitat
econòmica.

L’article 11.8 de l’Estatut atribueix a la comunitat autònoma en el marc
de la legislació bàsica de l’Estat i, quan pertoqui, en els termes que aquesta
estableixi, el desenvolupament legislatiu i l’execució en matèria d’ordenació i de
planificació de l’activitat econòmica de la comunitat en l’exercici de les
competències assumides en el marc de l’Estatut.

D’altra banda, l’article 42 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
introduït mitjançant la reforma feta per la Llei orgànica 3/1999, de 8 de gener,
disposa que el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és l’òrgan col·legiat
de participació, d’estudi, de deliberació, d’assessorament i de proposta en
matèria econòmica i social, i deixa la regulació de la composició, la designació
dels membres, l’organització i les funcions a una llei posterior, i amb això
s’acompleix el que s’estableix en la norma institucional bàsica de la comunitat.
D’altra banda, la profunda imbricació entre el sistema productiu de Balears i la
problemàtica ecològica i ambiental, aconsella la incorporació d’aquesta perspec-
tiva als criteris de composició del grup III del Pla, de les comissions del treball
que al seu moment s’han de crear i, en definitiva, dels mateixos informes i treballs
del Consell.

És, doncs, un deure dels poders públics facilitar instruments i reforçar,
institucionalment, les vies de comunicació i participació dels ciutadans a través
d’organitzacions i associacions representatives d’interessos econòmics i socials.

Conscients d’això, es crea, mitjançant aquesta llei, el Consell Econòmic
i Social de les Illes Balears com a marc estable i permanent de comunicació i
diàleg, tant dels agents econòmics i socials entre si, com d’aquests amb
l’Administració autonòmica, sense oblidar-ne la configuració com a òrgan de
consens i reforç de la participació d’aquests agents en la presa de decisions.
Respon, doncs, a la legítima aspiració dels agents econòmics i socials perquè les
seves opinions i els seus plantejaments siguin tinguts en compte a l’hora
d’adoptar decisions que puguin afectar els interessos que els són propis.

La Llei atribueix al Consell Econòmic i Social un conjunt de funcions
que s’adeqüen a la finalitat i els objectius que en crear-lo es persegueixen, i se’l
dota de personalitat jurídica i d’organització pròpia i d’un règim de funcionament
diferenciat, tot això per garantir la imparcialitat d’aquest òrgan en l’exercici de
les seves funcions.

Les característiques bàsiques que informen sobre aquesta Llei són: la
independència i la imparcialitat, la varietat i la pluralitat en relació amb l’origen
dels seus membres, una funció consultiva àmplia, que es materialitza mitjançant
l’emissió de dictàmens en relació amb l’activitat normativa del Govern en
matèria socioeconòmica i laboral i, per acabar, una capacitat d’autonomia i
d’organització àmplies, que es concreten en l’elaboració del seu reglament
d’organització i funcionament i en la previsió d’un règim pressupostari propi.

La regulació actual, dins el marc exposat abans, suposa la creació i la
posada en funcionament d’un òrgan consultiu, la màxima virtut del qual resideix
a configurar una plataforma de trobada i de diàleg amb els agents econòmics i

socials que contribueixi a la recerca de solucions positives per als interessos de
tota la societat de les Illes Balears.

TÍTOL I. Disposicions generals.

Article 1. Naturalesa i règim jurídic.
1. El Consell Econòmic i Social de les Illes Balears és un òrgan col·legiat

de caràcter consultiu, de participació, estudi, deliberació, assessorament i proposta
en matèria econòmica i social de les Illes Balears.

2. El Consell Econòmic i Social es configura com a ens de dret públic, dotat
de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’actuar, que disposa d’autonomia
orgànica i funcional per acomplir-ne les finalitats. En qualsevol cas, les relacions
entre aquest i el Govern i l’Administració de la comunitat autònoma, s’articularan
a través de la conselleria competent en matèria de treball.

3. La seva seu és a la ciutat de Palma, sense perjudici que pugui fer-ne
sessions en qualsevol altra localitat de les Illes Balears.

Article 2. Funcions.

1.Corresponen al Consell Econòmic i Social de les Illes Balears les
funcions següents:

a) Emetre dictamen amb caràcter preceptiu i no vinculant, en relació amb
les matèries següents:

Primer. Avantprojectes de llei i projectes de decrets que regulin matèries
socioeconòmiques, laborals i d’ocupació, tret de l’avantprojecte de llei de
pressuposts generals.

Segon. Avantprojectes de llei o projectes de disposicions administratives
que afectin substancialment l’organització, les competències o el funcionament
del Consell Econòmic i Social.

Tercer. Qualsevol altra matèria sobre la qual, d’acord amb l’establert en
una llei, sigui obligatori consultar-lo.

b) Emetre dictamen amb caràcter facultatiu i no vinculant, en relació amb
les matèries següents:

Primer. Projectes de disposicions administratives que regulin matèries
socioeconòmiques, laborals i d’ocupació.

Segon. Qualsevol altre assumpte, quan així ho sol·licitin el Govern o les
entitats i les organitzacions que integren el Consell, en la forma que es determini
en el Reglament d’organització i funcionament.

c) Elaborar informes o estudis, a sol·licitud del Govern o a iniciativa pròpia,
sobre qüestions socials, econòmiques i laborals d’interès per a les Illes Balears.

d) Emetre un informe anual, amb caràcter previ a l’aprovació de
l’avantprojecte de llei de pressuposts generals, on s’inclouran propostes i
recomanacions en relació amb el seu contingut.

e) Elaborar i trametre anualment al Govern, dins del primer semestre de
cada any, una memòria, en la qual retrà compte de les activitats realitzades i podrà
exposar els suggeriments i les observacions que consideri oportunes en relació
amb la situació socioeconòmica i laboral de les Illes Balears.

f) Elaborar el seu reglament d’organització i funcionament.

g) Elaborar anualment la proposta de pressuposts del Consell Econòmic i
Social.

h) Promoure i dur a terme iniciatives relacionades amb l’estudi i la difusió
de matèries socioeconòmiques, laborals i d’ocupació.

i) Qualsevol altra assignada per llei.

2. El Consell Econòmic i Social, a través de la seva presidència, pot
sol·licitar tota la informació complementària sobre els assumptes que se li
sotmetin a consulta, sempre que aquesta informació sigui necessària perquè
n’emeti el dictamen. Així mateix, pot demanar el parer d’institucions, d’entitats
o de persones amb notòria competència tècnica en les matèries relacionades amb
els assumptes sotmesos a consulta.

3. Amb caràcter previ a l’emissió de dictàmens, informes o estudis el
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Consell Econòmic i Social podrà obrir un tràmit d’audiència per tal que hi
participin, segons la matèria tractada, les organitzacions sindicals i empresarials
que no formin part del Consell i que siguin  representatives en un sector productiu
o laboral específic en l’àmbit de les Illes Balears, ja que superen el deu per cent
dels delegats sindicals o de la representativitat empresarial. Aquest tràmit serà
preceptiu en els supòsits prevists a les lletres b) i c) de l’apartat 1 d’aquest article.

Article 3. Termini d’evacuació de dictàmens.
1. El Consell Econòmic i Social ha d’emetre els dictàmens establerts en les

lletres a) i b) de l’apartat primer de l’article segon, en el termini d’un mes. En el
cas que en la tramesa de l’expedient es faci constar de manera expressa i raonada
la urgència, el termini per evacuar-lo serà de quinze dies des de la recepció.
Havent transcorregut el termini corresponent sense que s’hagi emès dictamen,
aquest s’entendrà evacuat amb els efectes que legalment o reglamentàriament
fossin procedents.

2. Quan un projecte o un assumpte dels que preveu aquest article hagi de
ser sotmès a dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears, l’expedient per
trametre inclourà el dictamen del Consell Econòmic i Social que hi hagués
recaigut.

TÍTOL II Composició del Consell Econòmic i Social.

Article 4. Composició.
El Consell Econòmic i Social estarà integrat per un total de trenta-set

membres, els quals han de tenir la condició política de ciutadans de les Illes
Balears, d’acord amb la distribució següent:

a) El president.
b) El grup I estarà integrat per dotze membres en representació de les

organitzacions empresarials.
c) El grup II estarà integrat per dotze membres en representació de les

organitzacions sindicals.
d) El grup III estarà constituït per dotze membres distribuïts de la manera

següent:
Un representant del sector agrari.
Un representant del sector pesquer.
Un representant del sector d’economia social.
Un representant de les associacions de consumidors i usuaris.
Un representant de la Universitat de les Illes Balears.
Un representant de les organitzacions representatives dels interessos de les

entitats locals.
Un representant de les associacions i organitzacions que tinguin com a

finalitat principal la protecció del medi ambient.
Cinc experts en matèria econòmica i social o mediambiental, elegits entre

persones amb especial preparació i de prestigi reconegut en l’àmbit corresponent.
Tres a proposta dels consells insulars i dos a proposta del Govern de les Illes
Balears.

Article 5. Designació i nomenament.
1. Els membres del Consell Econòmic i Social representants del grup I

seran designats per les organitzacions empresarials més representatives en
l’àmbit de les Illes Balears, en proporció a la seva representativitat, d’acord amb
el que estableix la disposició addicional sisena del Reial decret legislatiu 1/1995,
pel qual s’aprova el text refós de l’Estatut dels Treballadors.

2. De la mateixa manera, es designaran els membres integrants del grup II,
que correspondrà a les organitzacions sindicals més representatives, de conformitat
amb el que disposen els articles 6.2 i 7.1 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost,
de llibertat sindical.

3. Els membres del grup III seran designats pel Govern de les Illes Balears,
havent consultat les institucions, entitats i associacions de rellevància en cada
sector.

4. El Consell de Govern de les Illes Balears, després d’haver rebut les
propostes i les designacions corresponents, els nomenarà mitjançant decret.

Article 6. Mandat.
1. El mandat dels membres del Consell Econòmic i Social serà de quatre

anys, a partir del seu nomenament, i serà renovable per períodes de la mateixa
durada.

2. Havent expirat el període del mandat corresponent, els membres del
Consell Econòmic i Social seguiran en funcions fins a la presa de possessió dels
nous membres.

Article 7. Cessament.

1. Els membres del Consell Econòmic i Social cessaran en les seves
funcions per alguna de les causes següents:

a) Expiració del termini del seu nomenament.
b) A proposta de les organitzacions o institucions que en promogueren el

nomenament.
c) Renúncia expressa, acceptada per la Presidència del Consell Econòmic

i Social i, en  el cas de renunciar-hi el president o la presidenta, pel Govern.
d) Incapacitat declarada per decisió judicial ferma.
e) Condemna per delicte dolós, en virtut de sentència ferma.
f) Per incompliment del deure de reserva que comporta l’exercici del

càrrec.
g) Per incompatibilitat sobrevinguda.
h) Per pèrdua de la condició política de ciutadà de les Illes Balears.
i) Per la votació en contra dels dos terços del Ple del Consell, només en allò

que fa referència a la Presidència, en una votació realitzada a aquest efecte.
j) Per defunció.

2. El cessament s’acordarà per decret del Consell de Govern. En els casos
prevists en els apartats f) i g) es requerirà l’audiència de la persona interessada
i l’informe del Ple del Consell Econòmic i Social.

3. Qualsevol vacant anticipada, que no sigui per acabament de mandat, serà
coberta per l’organització, l’associació o la institució que correspongui, en la
forma establerta per a la designació o proposta respectives. El mandat del nou
membre finalitzarà al mateix temps que el de la resta dels integrants del Consell
Econòmic i Social.

Article 8. Incompatibilitats.
La condició de membre del Consell Econòmic i Social és incompatible

amb l’exercici dels càrrecs o de les funcions següents:
a) Diputat del Parlament de les Illes Balears.
b) Membre del Congrés dels Diputats, del Senat o del Parlament Europeu.
c) Membre del Govern, alt càrrec polític o qualsevol altre càrrec que

impliqui mandat representatiu de l’Estat, de les comunitats autònomes, dels
consells insulars o de les entitats locals.

d) Es mantenen en servei actiu les persones que són funcionaris públics i
tenen la condició de membres del Consell, si han optat per aquesta situació. Els
membres del Consell i les persones que n’ocupin la Presidència o la Secretaria
General, que siguin funcionaris i que, per la seva dedicació especial, no puguin
optar per seguir en servei actiu, passaran a la situació de serveis especials.

e) Es presumirà que tots els membres del Consell Econòmic i Social són
compatibles i, en el moment de la presa de possessió, s’ha de realitzar la
declaració jurada corresponent de compatibilitat o, si és procedent, la renúncia
expressa al càrrec.

TÍTOL III. Òrgans i funcionament del Consell Econòmic i Social.

Article 9. Dels òrgans del Consell Econòmic i Social.
El Consell Econòmic i Social s’estructura en òrgans unipersonals i en

òrgans col·legiats.

1. Són òrgans unipersonals els següents:
a) El president.
b) Els vicepresidents.
c) El secretari general.

2. Són òrgans col·legiats els següents:
a) El Ple.
b) La Comissió Permanent.
c) Les comissions de treball.

Article 10. President.
1. El president del Consell Econòmic i Social serà nomenat per decret del

Consell de Govern, a proposta conjunta dels consellers competents en matèria
econòmica i de treball, havent-ho consultat prèviament amb els grups de
representació que integren el Consell. En qualsevol cas, la proposta ha de tenir
el suport, com a mínim, dels dos terços de les persones membres del Consell.

2. Correspondrà al president del Consell Econòmic i Social l’exercici de les
funcions següents:

a) La direcció i representació de la institució.
b) Convocar les sessions dels òrgans col·legiats, presidir-les quan li

correspongui i moderar-ne el desenvolupament.
c) Fixar l’ordre del dia de les sessions del Ple i de les comissions.
d) Exercir el vot de qualitat en el cas d’empat en les votacions.
e) Visar les actes, ordenar la publicació dels acords i disposar-ne

l’acompliment.
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f) Les funcions que se li atribueixin reglamentàriament.

Article 11. Vicepresidents.
1. El Consell Econòmic i Social tendrà dos vicepresidents elegits pel Ple,

per majoria simple en votació secreta, a proposta, cadascun d’ells, dels membres
representants de les organitzacions empresarials i dels representants de les
organitzacions sindicals, respectivament.

2. Aquesta elecció serà notificada al Consell de Govern de les Illes Balears.

3. Els vicepresidents substituiran el president, per l’ordre de prelació que
fixi el Ple, en els supòsits de vacant, absència o malaltia i podran exercir, a més,
les funcions que expressament els delegui el president.

Article 12. Secretaria General.
1. La Secretaria General és l’òrgan d’assistència tècnica i d’administració

del Consell Econòmic i Social i el dipositari de la fe pública en relació amb els
seus acords.

2. El titular de la Secretaria, que no té qualitat de membre del Consell
Econòmic i Social, serà nomenat i separat del càrrec lliurement pel Consell de
Govern, a proposta presentada, conjuntament, pels consellers amb competències
en matèria econòmica i de treball.

3. Les funcions de la Secretaria General són les següents:
a) Assistir, amb veu i sense vot, a les sessions del Ple, de la Comissió

Permanent i de les comissions de treball.
b) Redactar les actes de les sessions, autoritzar-les amb la seva signatura

i el vistiplau del president i cursar els acords que s’hi adoptin.
c) Custodiar la documentació.
d) Expedir certificat de les actes, dels acords, dels dictàmens, dels vots

particulars i d’altres documents confiats a la seva custòdia.
e) Dirigir la gestió dels mitjans personals i materials .
f) Despatxar els assumptes ordinaris i aquells altres que se li encomanin

especialment.
g) Notificar als membres del Consell Econòmic i Social les convocatòries

corresponents per a les sessions dels òrgans col·legiats.
h) Deixar constància, mitjançant diligència autenticada amb la seva firma

i la del president, del fet que no es duguin a terme les sessions degudament
convocades, així com de les causes que motiven aquesta situació i del nom de les
persones que, no obstant això, són presents en el lloc i a l’hora prevists per a l’inici
de la sessió no duta a terme.

i) Qualsevol altra funció que li sigui assignada per delegació expressa del
Ple i totes aquelles que, sense ser particularitzades, siguin inherents a la condició
de secretari.

Article 13. Del Ple del Consell Econòmic i Social.
1. El Ple és l’òrgan superior de decisió i formació de la voluntat del Consell

Econòmic i Social i està integrat per la totalitat dels seus membres, sota la direcció
del president i assistit pel secretari general.

2. Són competències del Ple:
a) Elaborar i aprovar el Reglament intern d’organització i funcionament

per majoria de dos terços dels seus membres i trametre’l al Consell de Govern
perquè l’aprovi i el publiqui.

b) Elaborar i aprovar la proposta de pressuposts del Consell Econòmic i
Social.

c) Adoptar els acords que corresponguin respecte de l’exercici de les
funcions que té atribuïdes el Consell Econòmic i Social.

d) Pronunciar-se sobre la ratificació i la separació del president del Consell,
d’acord amb el que disposen els articles 7.1 i 10.1 d’aquesta llei.

e) Aprovar la memòria anual.
f) Elegir els vicepresidents.
g) Aquelles altres que no estiguin assignades de manera expressa a altres

òrgans del Consell Econòmic i Social.

Article 14. Funcionament del Ple.
1. El Ple es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, una vegada cada

trimestre. Així mateix, pot reunir-se amb caràcter extraordinari a iniciativa del
president, de la Comissió Permanent o d’un nombre de membres que en
representin un terç del total.

2. El Ple del Consell Econòmic i Social quedarà vàlidament constituït, en
primera convocatòria, quan hi assisteixin, com a mínim, dos terços dels seus
membres, incloent-hi el president. En segona convocatòria, serà suficient
l’assistència de la meitat més u dels seus membres.

Si no hi fos present el secretari general, el president designarà, d’entre
tots els membres presents, la persona que hagi de realitzar les funcions de
secretari en aquella sessió.

3. Els acords del Ple s’adoptaran per majoria dels seus membres, excepte
en els casos en què, d’acord amb aquesta llei, s’exigeixi una majoria especial.

4. El president desfarà els empats mitjançant el seu vot de qualitat.

5. Els membres presents que discrepin de la decisió majoritària poden
formular vots particulars que, havent-los signat, s’uniran a l’acord adoptat.

6. Les sessions del Ple no tenen caràcter públic, sense perjudici que, en
determinats casos o circumstàncies, pugui donar-se audiència als grups
representatius d’activitats econòmiques o socials d’acord amb el que disposa
l’article 2.3 d’aquesta llei.

7. Les opinions del Consell s’expressen sota la denominació de Dictamen
del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i no són vinculants. L’emissió
dels dictàmens es realitza d’acord amb el que disposa aquesta llei.

8. El Reglament d’organització i funcionament desplegarà la manera en
què el Consell Econòmic i Social documentarà cada un dels seus dictàmens.

Article 15. La Comissió Permanent.
1. La Comissió Permanent, sota la direcció del president i assistida pel

secretari general, tendrà les competències que es determinin reglamentàriament
i aquelles que li pertoquin per delegació del Ple.

2. La Comissió Permanent estarà integrada pel president i dos vocals per
cada un dels grups que composen el Ple, elegits per majoria simple pel Ple, a
proposta de cada un dels grups respectius.

Article 16. Les comissions de treball.
1. Les comissions de treball són grups d’estudi per elaborar informes,

projectes o propostes per sotmetre’ls al Ple del Consell Econòmic i Social.

2. El Ple pot constituir les comissions de treball que cregui oportunes i en
determinarà la composició i la durada. En la composició de les comissions de
treball que es creïn s’ha de respectar la proporcionalitat dels diferents grups que
integren el Consell Econòmic i Social.

3. Quan hagin de tractar-se qüestions que afectin específicament els sectors
corresponents, poden intervenir en les sessions de les comissions de treball, en
els termes prevists en el Reglament d’organització i funcionament, els representants
de les entitats representatives d’interessos econòmics o socials que no formin part
d’aquesta institució.

TÍTOL IV Règim economicofinancer i de personal del Consell Econòmic i
Social.

Article 17. Règim econòmic.

1. El Consell Econòmic i Social comptarà, per a l’acompliment de les seves
finalitats, amb els recursos econòmics que a aquest efecte se li assignin en els
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. El Consell elaborarà i aprovarà la seva proposta anual de pressuposts, la
qual trametrà al Govern amb els efectes prevists en la Llei 1/1986, de 5 de febrer,
de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

3. El Consell Econòmic i Social queda sotmès a la fiscalització i al control
pressupostari de la Intervenció General de les Illes Balears.

Article 18. Règim de personal.

1. El personal al servei del Consell Econòmic i Social hi estarà vinculat
mitjançant relació subjecta a dret laboral. La selecció del personal del Consell
s’ha de fer mitjançant convocatòria pública i d’acord amb els sistemes basats en
els principis de mèrit i capacitat.

2. Els funcionaris i les funcionàries, després d’haver elaborat la relació
corresponent de llocs de feina, i en els termes que aquesta estableixi, poden ser-
hi destinats en comissió de serveis.

Article 19. Indemnitzacions.
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Els membres del Consell Econòmic i Social tenen dret a la percepció, si
n’és el cas, d’indemnitzacions per despeses de desplaçament, d’estada i
d’assistència a les sessions que es duguin a terme, d’acord amb el que disposin
el Reglament d’organització i funcionament i altres disposicions dictades per a
l’aplicació d’aquesta llei.

Disposició addicional primera.
S’afegeix a l’article 2.2 de la Llei 2/1996, de 19 de novembre,

d’incompatibilitats dels membres del Govern i alts càrrecs de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, l’apartat que es relaciona a continuació amb el
contingut literal següent:

j) El president i els vicepresidents del Consell Econòmic i Social de les
Illes Balears, quan aquests càrrecs siguin retribuïts.

Disposició addicional segona.
Quan alguna de les organitzacions representades en el Consell Econòmic

i Social sofrís alteració de la seva representativitat, de conformitat amb la
normativa en cada cas aplicable, el Consell Econòmic i Social adaptarà la
configuració al nou estat en el termini de dos mesos, comptadors des de
l’acreditació d’aquesta circumstància

Disposició transitòria primera.
1. Dins del termini dels trenta dies següents a l’entrada en vigor d’aquesta

llei, es designaran els membres del Consell Econòmic i Social.
2. Havent-se fet les designacions, el Consell de Govern, dins dels trenta

dies següents, els nomenarà i convocarà la sessió constitutiva. En aquesta sessió,
i mentre no siguin nomenats el president i el secretari, ocuparan aquests càrrecs
els membres de major i menor edat, respectivament.

Disposició transitòria segona.
S’autoritza el Govern per efectuar les dotacions necessàries en els

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per al
funcionament del Consell fins que se n’aprovi el pressupost.

Disposició transitòria tercera.
El Reglament d’organització i funcionament s’ha de redactar en el

termini màxim de sis mesos, comptadors a partir de l’entrada en vigor d’aquesta
llei.

Mentre no s’aprovi el Reglament d’organització i funcionament del
Consell Econòmic i Social, hi serà d’aplicació directa la regulació continguda en
el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modifi-
cada per la Llei 4/1999.

Disposició final primera.
El Govern de les Illes Balears pot dictar les normes reglamentàries i les

disposicions administratives que siguin necessàries per al desplegament i
l’aplicació d’aquesta llei.

Els consellers d’Interior i d’Hisenda i Pressuposts habilitaran els mitjans
necessaris per dotar el Consell Econòmic i Social dels mitjans personals i
materials necessaris per al seu funcionament.

Disposició final segona.
Aquesta llei entrarà en vigor al dia següent d’haver-se publicat en el

Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta llei que els tribunals
i les autoritats als quals pertoqui la facin guardar.

Palma,a trenta de novembre de dos mil

EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

El Conseller de Treball i Formació
Eberhard  Grosske Fiol

— o —-

3.- D’altres disposicions

CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL

Núm. 24840
Ordre de la consellera de Benestar Social per la qual es regulen
i convoquen ajudes dirigides a les federacions i associacions de
jubilats, pensionistes i persones majors de les Illes Balears, a
tramitar per l’Institut Balear d’Afers Socials.

L’Institut Balear d’Afers Socials (IBAS), com a entitat autònoma de
caràcter administratiu, dependent de la Conselleria de Benestar Social,  dotada
de personalitat jurídica pròpia i amb capacitat d’obrar plena, es va crear en virtut
d’allò que estableix la disposició addicional setena de la Llei 4/1996, de
Pressuposts Generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any
1997, i té atribuïda l’execució de les competències contingudes en el Reial Decret
2153/1996, de 27 de setembre, sobre traspàs de funcions i serveis complementaris
de les prestacions del sistema de la seguretat social, i d’aquelles altres que
legalment té encomanades, dirigides fonamentalment als col·lectius dels
discapacitats i de les persones majors.

Per dur a terme aquestes funcions respecte del col·lectiu de les persones
majors, l’IBAS dóna suport al moviment associatiu d’aquestes, cosa que constitueix
una de les vies per aconseguir el manteniment del seu benestar i evitar la seva
marginació. Per aquest motiu, aquesta Conselleria ha decidit convocar ajudes
dirigides a les federacions i associacions de jubilats, pensionistes i persones
majors de les Illes Balears per sufragar l’adquisició de material informàtic i també
per possibilitar que aquestes entitats elaborin publicacions amb la finalitat de
donar a conèixer les seves activitats i necessitats i de ser un vehicle de
comunicació entre els seus associats.

Per tot això, vist el capítol V del Decret 102/1998, de 13 de novembre,
modificat pel Decret 213/1999, d’1 d’octubre, pel qual es desenvolupen
determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a proposta de la directora gerent
de l’Institut Balear d’Afers Socials, amb l’informe previ dels serveis jurídics
d’aquesta Conselleria i fent ús de les facultats atribuïdes per la Llei 5/1984, de
24 d’octubre, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, dict la següent:

ORDRE

Article 1. Objecte.
Aquesta ordre té com a objecte la convocatòria i la regulació d’ajudes

destinades a sufragar l’adquisició de material informàtic i les publicacions de les
federacions i associacions de jubilats, pensionistes i persones majors de les Illes
Balears.

Article 2. Beneficiaris.
Podran ser beneficiàries de les ajudes regulades per aquesta ordre les

federacions i associacions de jubilats, pensionistes i persones majors constituïdes
legalment que estiguin inscrites en el registre que correspongui i desenvolupin
la seva activitat a les Illes Balears.

Article 3. Despeses subvencionables.
Podran ser objecte de les ajudes que regula aquesta ordre les despeses

següents:
1.Adquisició de material informàtic.
2.Despeses derivades de les publicacions realitzades per les entitats

beneficiàries entre el dia 1 de gener i el dia 31 de desembre de l’exercici
pressupostari de què es tracti.

Article 4. Sol·licituds.
Les entitats que vulguin accedir a les ajudes que s’hi preveuen en aquesta

ordre, hauran de presentar, per duplicat, una sol·licitud dirigida a l’Institut Balear
d’Afers Socials, en la qual han d’adjuntar la documentació següent:

a) Les dades de l’entitat peticionària i còpia acarada dels documents
acreditatius de la seva personalitat jurídica.

b) Fotocòpia acarada del NIF de l’entitat.
c) Pressupost detallat de les despeses.
d) Declaració jurada de l’entitat d’estar al corrent de les obligacions

tributàries o de qualsevol naturalesa amb la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

e) Declaració jurada de l’entitat de conèixer la legislació reguladora
de la concessió d’ajudes públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i les obligacions que assumeixen les persones beneficiàries.

f)Declaració jurada de no haver demanat ni rebut cap ajut o subvenció


