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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Núm. 5358
Decret 39/2000, de 10 de març, pel qual es crea i es regula el
Consell de Formació Professional de les Illes Balears
L’article 30 de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general
del sistema educatiu determina que la formació professional és la capacitació per
a l’exercici qualificat de les diverses professions. Des d’una perspectiva global
la formació professional comprèn tant la formació inicial o específica, anomenada
també formació reglada, com la denominada no reglada; és a dir, la formació
ocupacional que s’adreça a la inserció o reinserció laboral dels treballadors i la
formació continuada a les empreses. Una mostra del sentit integrador d’aquesta
Llei, s’evidencia quan atribueix a la formació professional específica els objectius
següents: facilitar la incorporació dels joves a la vida activa, contribuir a la
formació permanent dels ciutadans i de les ciutadanes i atendre les demandes de
qualificació que provenen del sistema productiu.
Així mateix, la Llei esmentada especifica que s’ha de fomentar la
participació dels agents socials en la planificació i en el disseny de la formació
professional i també que les administracions educatives arbitraran els mitjans
necessaris per incorporar les empreses i les institucions en el desenvolupament
d’aquests ensenyaments.
El 19 de desembre de 1996, els ministeris d’Educació i de Treball signaren
amb els agents socials els acords de les bases per a una nova política de formació
professional i una nova orientació per a la formació contínua, els quals conduïren
a l’elaboració del Segon Programa Nacional de Formació Professional per als
anys 1998-2002, publicat el mes de febrer de 1998.
El Parlament de l’Estat ja havia aprovat la Llei 19/1997, de 9 de juny, de
modificació de la Llei 1/1986, per la qual es regula el Consell General de
Formació Professional, que inclou en el seu si el paper de les comunitats
autònomes.
Aquesta nova situació fa necessari la constitució del Consell de la Formació
Professional de les Illes Balears, tant pel que fa a la concreció de quins són els
agents socials que han de participar-hi, com a l’exigència de participació
territorial, d’acord amb les realitats insulars, previstes en l’Estatut d’autonomia
de les Illes Balears.
Per això, davant el repte de millorar la qualitat de la formació professional
i la necessitat de posar-la a l’abast de tothom, és indispensable fomentar la
participació i sumar els esforços de l’Administració, dels agents socials, i de les
institucions afectades per la formació professional.
Correspon a l’Administració local la coordinació i integració dels plans
locals per a l’ocupació que els assignen les directives comunitàries en realitzar
les polítiques actives per a l’ocupació, per la qual cosa cal que estiguin presents
a l’hora de elaborar i concretar les tasques de la formació professional, a fi
d’aprofitar adequadament les experiències duites a terme.
D’altra banda, la realitat territorial de les Illes Balears fa indispensable tenir
en compte la diversitat de cada illa, això es fa possible mitjançant els consells
insulars respectius.
També és evident la funció estratègica de la formació professional per
millorar el procés d’adaptació als nous models d’organització de la producció i
a les noves tecnologies, sense oblidar la preparació per afavorir la integració
social i laboral de les persones, amb especial atenció als col·lectius que tenen
majors dificultats per accedir-hi.
Amb la finalitat de coordinar i potenciar molt més la formació professional
quant a acreditacions, titulacions o certificats professionals i també quant a les
respectives correspondències i convalidacions, el Govern de les Illes Balears,
atès el Reial decret 375/1999, de 5 de març (BOE de 16.03.99), preveu la creació
de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears, que s’adscriurà
a la Conselleria d’Educació i Cultura.
Dins aquest marc es fa imprescindible la coordinació de les diverses
accions formatives a fi que s’evitin interferències entre les diferents institucions
competents i, alhora, s’optimitzin els recursos disponibles per integrar totes les
accions promogudes en matèria de formació professional. Amb aquest motiu es
crea el Consell de Formació Professional de les Illes Balears com a òrgan de
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caràcter interinstitucional i de participació social en l’àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Per això, una vegada consultades les organitzacions sindicals i empresarials
més representatives, a proposta del conseller de Treball i Benestar Social i el
conseller d’Educació i Cultura, i havent-ho considerat el Consell de Govern en
la sessió de dia 10 de març de 2000

DECRET
Article 1. Creació i naturalesa jurídica
Per mitjà d’aquest Decret es crea el Consell de Formació Professional de
les Illes Balears com a òrgan consultiu, de participació institucional i
d’assessorament del Govern de les Illes Balears respecte de tota la formació
professional.
Article 2. Adscripció i objectius
1.- El Consell de Formació Professional de les Illes Balears queda adscrit
a la Conselleria de Treball i Benestar Social del Govern de les Illes Balears.
2.- Serà presidit alternativament, mitjançant una rotació anual, pels consellers
d’Educació i Cultura i de Treball i Benestar Social de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.
3.- El Consell de Formació Professional de les Illes Balears te com a
objectius generals:
a).- La interrelació, la cooperació i la integració dels tres subsistemes que
actualment concorren en la formació professional; és a dir, la inicial/reglada,
l’ocupacional i la contínua, d’acord amb l’Institut Nacional de Qualificacions i
les resolucions del Consell General de Formació Professional.
b).- L’elaboració i el seguiment del Pla general de la formació professional
de les Illes Balears.
c).- L’establiment de criteris de prioritat i de distribució de les partides
procedents del Fons Social Europeu en matèria de formació professional en tots
els seus àmbits.
d).- La coordinació amb l’Observatori del Mercat Laboral i els diferents
plans nacionals i territorials d’actuació per a l’ocupació.
e).- La cooperació directa amb el Servei Balear d’Ocupació.
Article 3. Funcions
Les funcions del Consell de Formació Professional de les Illes Balears són:
a).- Elaborar el Pla general de formació professional de les Illes Balears
amb caràcter plurianual per aconseguir la interrelació, la cooperació i la integració
dels tres subsistemes de formació professional, i realitzar un informe anual del
seguiment i de l’avaluació de l’aplicació del Pla general de formació professional
de les Illes Balears.
b).- Analitzar o proposar conjuntament amb l’organisme que es creï a les
Illes Balears en matèria de qualificacions professionals, la modificació de les
acreditacions professionals, titulacions o certificats i de les correspondències o
convalidacions respectives.
c).- Assessorar, informar i fer propostes, recomanacions i estudis en
matèria de formació professional per iniciativa pròpia o a sol·licitud de qualsevol
administració.
d).- Proposar estudis de detecció de necessitats i d’adequació a les
demandes de qualificació i informar-ne.
e).- Impulsar la coordinació entre els diferents organismes públics i privats
que intervenen en la formació professional.
f).- Promoure programes i mesures que facilitin a tots els ciutadans i a totes
les ciutadanes de les Illes Balears l’accés a la formació professional, tot incidint
especialment en les poblacions de gent jove que abandoni o acabi l’escolaritat
obligatòria sense el nivell mínim de professionalitat.
g).- Promoure la col·laboració amb els diferents òrgans autonòmics
relacionats amb l’educació i la formació, el Consell Econòmic i Social i altres
òrgans que puguin tenir relació amb l’ocupació.
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h).- Promoure relacions d’informació mútua i col·laboració entre el Consell
General de Formació Professional i altres consells autonòmics de formació
professional.
i).- Recollir informació d’organismes que actuen en la comunitat autònoma
sobre els seus plans de formació per coordinar activitats i programes.
j).- Promoure la participació i la col·laboració de les empreses, especialment
pel que fa a la formació en centres de treball, i a la informació i a l’orientació
professional.
k).- Aprovar un reglament de funcionament del Consell i, anualment,
elaborar i aprovar una memòria anual de funcionament del Consell.
l).- Qualsevol altra funció relacionada amb la formació professional que
sigui coherent amb la naturalesa i els objectius propis d’aquest Consell.
Article 4. Estructura i composició
L’estructura del Consell de Formació Professional de les Illes Balears serà
tripartida i paritària amb tots els seus òrgans col·lectius, i està formada pels
següents:
a).- El Ple del Consell de Formació Professional de les Illes Balears
b).- La Comissió Permanent
c).- La Secretaria
d).- La Comissió d’Entitats Consultives
e).- Les comissions de treball
Article 5. El Ple
1.- Les funcions del Consell de Formació Professional de les Illes Balears
de l’article 3, són atribuïdes al Ple del Consell, que pot delegar-les als altres
òrgans del Consell de Formació Professional de les Illes Balears.
2.- Es funció del Ple aprovar el Reglament intern de funcionament del
Consell de Formació Professional de les Illes Balears.
3.- El Ple està integrat per trenta membres distribuïts de la manera següent:
a).- Deu representants de l’Administració, dels quals tres corresponen a la
Conselleria d’Educació i Cultura, tres a la de Treball i Benestar Social, un
representant per a cada consell insular i un representant de la Federació d’Entitats
Locals de les Illes Balears (FELIB).
b).- Deu representants de les organitzacions empresarials que tenen la
condició legal de més representatives en proporció a la seva representativitat a
les Illes Balears, i 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.
c).- Deu representants de les organitzacions sindicals que han obtingut la
condició legal de més representatives en proporció a la seva representativitat a
les Illes Balears, 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.
4.- Hi haurà el mateix nombre de suplents que de membres titulars, segons
correspongui a cada representació.
5.- Tots els membres que ocupen les vocalies, com a titulars o com a
suplents, seran nomenats i separats del càrrec, mitjançant resolució dels consellers
d’Educació i Cultura i de Treball i Benestar Social, sempre a proposta de
cadascuna de les parts integrants.
6.- Cada una de les parts que componen el Ple respectaran l’estructura
territorial i sectorial de les Illes Balears i la seva representació institucional.
Article 6. La Comissió Permanent
1.- La Comissió Permanent del Consell de Formació Professional de les
Illes Balears estarà integrada per:
a).- Dos vicepresidents, designats, respectivament, pels consellers
d’Educació i Cultura i de Treball i Benestar Social. Exercirà de president de la
Comissió Permanent el vicepresident que pertanyi a la mateixa conselleria del
conseller que presideixi el Ple.
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b).- Dos representants de l’Administració en el Ple: un de la Conselleria
d’Educació i Cultura i un de la Conselleria de Treball i Benestar Social.
c).- Quatre representants de les organitzacions empresarials membres del
Ple.
d).- Quatre representants de les organitzacions sindicals membres del Ple.
2.- En les reunions de la Comissió Permanent la representació de cadascuna
de les parts integrants podrà ser acompanyada per assessors, segons la matèria
que s’hagi de tractar.
3.- Són funcions de la Comissió Permanent:
a).- Fer el seguiment dels acords del Ple del Consell de Formació Professional.
b).- Proposar les mesures que cregui necessàries per al millor acompliment
de les finalitats pròpies del Consell de Formació Professional.
c).- Aquelles funcions que li siguin encomanades pel Ple del Consell de
Formació Professional.
Article 7. La Presidència
1.- El Consell de Formació Professional serà presidit, alternativament,
mitjançant una rotació anual, pel conseller d’Educació i Cultura i pel conseller
de Treball i Benestar Social de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2.- Quatre vicepresidències: una per a la Conselleria d’Educació i Cultura
i una altra per a la Conselleria de Treball i Benestar Social, que exerciran la
vicepresidència primera, de manera alternativa i anual, quan no els correspongui
la presidència. Hi haurà una vicepresidència per a les organitzacions sindicals i
una altra per a les organitzacions empresarials. Els quatre vicepresidents han de
ser membres del Ple.
3.- El vicepresident que pertanyi a la mateixa conselleria que el conseller
que presideix el Consell, substituirà el conseller en cas d’absència, vacant o
malaltia.
4.- Són funcions de la presidència:
a).- Presidir i moderar els debats del Ple del Consell de Formació Professional.
b).- Representar formalment al Consell de Formació Professional.
c).- Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries.
d).- Visar les actes i els certificats dels acords del Consell de Formació
Professional.
e).- Totes les funcions que li delegui el Ple.
Article 8. La Secretaria
1.- La Secretaria del Consell de Formació Professional de les Illes Balears
estarà formada pel personal necessari per desenvolupar les funcions que li són
encomanades.
2.- La secretària farà totes les funcions de caràcter administratiu i tècnic que
calguin per al funcionament dels seus òrgans.
3.- Al capdavant de la Secretaria hi haurà un secretari general i un secretari
adjunt, en funcions de coordinació, suport i suplència, que seran els del Consell
de Formació Professional de les Illes Balears i que exerciran les funcions de
secretaria del Ple, de la Comissió Permanent, de la Comissió d’Entitats Consultives
i de les comissions de treball.
4.- El secretari i el secretari adjunt del Consell han de ser personal propi de
l’Administració autonòmica, o treballadors d’un consorci o d’una empresa
pública en l’àmbit de les conselleries interessades, de l’Administració del
Govern de les Illes Balears amb categoria de cap de servei, o assimilat, designats
conjuntament pels consellers d’Educació i Cultura i de Treball i Benestar Social.
5.- El secretari del Consell i el secretari adjunt actuaran en tot cas amb veu
però sense vot.
6.- Són funcions de la Secretaria:
a).- L’assistència i gestió dels assumptes del Consell de Formació
Professional.
b).- Efectuar les convocatòries, notificacions i citacions per ordre del
president.
c).- Redactar i firmar les actes de les reunions amb el vistiplau del President.
d).- Facilitar als vocals del Ple la informació i l’assistència necessàries.
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e).- Expedir certificats de les consultes i dels acords.
f).- Aquelles que li encomani el Ple o la Comissió Permanent del Consell
de Formació Professional.
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Palma, 10 de març de 2000
El PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

Article 9. Comissió d’Entitats Consultives
Es crearà una Comissió d’Entitats Consultives, que te per objectiu assessorar
el Consell de Formació Professional i que estarà integrada per entitats que, per
la seva naturalesa, tenguin una especial incidència i capacitat en el camp de la
formació professional. Les entitats que formaran part d’aquesta Comissió seran
nomenades pel Govern de les Illes Balears, després d’haver consultat el Ple del
Consell de Formació Professional.

El conseller de Treball i Benestar Social
Eberhard Grosske Fiol
El conseller d’Educació i Cultura
Damià Pons i Pons
— o —-

Article 10. Les comissions de treball

3.- D’altres disposicions
Es podran constituir comissions de treball a instància del Ple del Consell
o de la Comissió Permanent. Aquestes comissions es regiran segons el que
reglamentàriament es determini i conforme als acords de creació de cadascuna.
Les comissions de treball poden tenir caràcter permanent o transitori. Poden ser
assistides per persones externes amb veu però sense vot.
Article 11. Compensacions econòmiques
El càrrec de membre de qualsevol dels òrgans del Consell de Formació
Professional de les Illes Balears no serà retribuït. No obstant això, es podran
percebre dietes i indemnitzacions, d’acord amb la normativa vigent, i les
condicions que s’estableixin reglamentàriament.
Article 12. Adscripció pressupostària
El Consell de Formació Professional de les Illes Balears serà finançat amb
càrrec al pressupost de la Conselleria de Treball i Benestar Social, el qual inclourà
les previsions oportunes en el marc dels pressuposts generals del Govern de les
Illes Balears.
Disposició addicional primera
Dins del termini de seixanta dies naturals des de l’entrada en vigor d’aquest
Decret, es constituirà el Consell de Formació Professional de les Illes Balears.
Disposició addicional segona
El Consell de Formació Professional de les Illes Balears substitueix les
competències i funcions del Consell de Formació Ocupacional, regulat en el
Decret 11/2000, de 4 de febrer, articles 12, 13, 14, 15, 16 i 17, pel qual es regulen
els programes de formació professional ocupacional en l’àmbit de les Illes
Balears, i de la Comissió Provincial de Formació Professional Reglada, creada
d’acord amb l’Ordre 14/417, de 21 de juny de 1990.
Disposició addicional tercera
El Ple del Consell de Formació Professional de les Illes Balears ha
d’elaborar el seu reglament de funcionament intern i aprovar-lo en el termini de
tres mesos des de la constitució del Consell. El reglament s’ha d’ajustar a les
previsions contingudes en aquest Decret i a la normativa que regula els òrgans
col·legiats.
Disposició derogatòria
Aquest Decret deroga qualsevol altra disposició d’igual o d’inferior
categoria, que contradigui o s’oposi al que disposa aquest Decret o que reguli la
formació professional i els seus subsistemes, i en especial els articles 12, 13, 14,
15, 16 i 17 del Decret 11/2000, de 4 de febrer.
Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA
Núm. 6980
Resolució de la Direcció General de Personal Docent de 24 de
març de 2000, per la qual s’aproven i es publiquen les plantilles
i les vacants del cos de mestres en centres públics d’educació
infantil i primària, d’educació d’adults i de primer cicle d’educació
secundària obligatòria (ESO)
Direcció General de Personal Docent
Mitjançant l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 10 de novembre
de 1999 (BOIB núm. 145, de 20.11.1999) es van fer públiques les convocatòries
de concurs de trasllats i processos previs, adreçades als funcionaris del cos de
mestres.
D’acord amb el que disposa la base setzena de l’Ordre esmentada, prèviament
a la resolució de les convocatòries, s’han de publicar les vacants en el BOIB. Per
això,

Resolc
1.- Publicar, als annexos adjunts, les plantilles i la relació dels llocs de
treball vacants del cos de mestres en centres públics d’educació infantil i
primària, d’educació d’adults i de primer cicle d’educació secundària obligatòria
(ESO), objecte de les convocatòries de concurs de trasllats i processos previs
publicades per Ordre de 10 de novembre de 1999.
2.- Detallar les plantilles i les places vacants corresponents al cos de
mestres tal com figuren en els Annexos d’aquesta Resolució:
Annex 1.- Centres públics d’educació infantil i primària
Annex 2.- Centres públics d’educació d’adults
Annex 3.- Centres públics d’educació primària i instituts d’educació
secundària obligatòria (ESO) que imparteixen el primer cicle d’ESO.
3.- Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les
persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el
Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos comptadors
des de l’endemà de la seva publicació al BOIB, de conformitat amb el que
prescriu la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, o recurs de reposició davant el conseller d’Educació i Cultura en
el termini d’un mes comptador des del dia següent al de la publicació, segons el
que disposa l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú en la seva
redacció fixada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Palma, 24 de març de 2000.
El director general de Personal Docent
Arnau Amer Sastre

