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el suplirà en cas d’absència.
- Vocals: Tres mestres artesans, elegits per la Comissió d’Artesania, tres
membres suplents en cas d’impossibilitat d’assistència dels membres titulars.
- Secretari: el cap de Secció d’Artesania o en el seu lloc un tècnic de la
Direcció General de Comerç.
Amb caràcter consultiu, es podrà demanar la presència d’un o més mestres
artesans especialistes a l’ofici, o d’un tècnic expert, per informar sobre els
exàmens per a l’obtenció de la Carta de Mestre Artesà i la Carta d’Artesà. Aquest
mestre artesà es triarà d’una borsa de mestres artesans assessors. L’organització
i l’accés d’aquesta borsa es regularan reglamentàriament.
2.- Seran funcions de la Ponència Tècnica d’Artesania:
a) Estudiar i avaluar les sol·licituds de la Carta de Mestre Artesà i Carta
d’Artesà.
b) Preparar i elaborar propostes a la Comissió en relació als temes que s’han
de tractar en les reunions d’aquesta.
c) Qualsevol altra funció o desenvolupament d’objectius que li sigui
encomanada per la Comissió en l’àmbit de la activitat artesana.
3.- Els vocals de la Ponència Tècnica seran nomenats pel president de la
Comissió entre els membres proposats per la Comissió per cada vocalia vacant
entre mestres artesans de reconegut prestigi; els vocals elegits hauran d’ésser de
diferents oficis. La renovació dels membres de la Ponència Tècnica es realitzarà
cada quatre anys.
4.- Les propostes elaborades per la Ponència Tècnica d’Artesania seran
elevades a la Comissió a través del president d’aquella.
5.- Reglamentàriament es fixaran les indemnitzacions, per assistència a les
sessions dels vocals i assessors d’aquesta Ponència.
Article 5
Com a suport administratiu i tècnic de la Comissió funcionarà l’òrgan
competent en artesania de la Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria.
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Decret 104/2000 de 7 de juliol, pel qual es regulen la composició
i les funcions de la Comissió Interinsular d’Artesania de les Illes
Balears, prevista a la Llei 8/1999, de 12 d’abril, d’atribució de
competències als consells insulars de Menorca i d’Eivissa i
Formentera.
La Llei 8/99 de 12 d’abril, d’atribució de competències als consells insulars
de Menorca i Eivissa i Formentera en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca i
artesania estableix al seu capítol II el marc competencial establert en matèria
d’artesania entre el Govern de les Illes Balears i els consells insulars de Menorca
i Eivissa i Formentera. A l’article 7 es crea la Comissió Interinsular d’Artesania
de les Illes Balears per tal d’establir un òrgan col·legiat de coordinació integrat
per representants dels consells insulars implicats i l’Administració de les Illes
Balears.
No obstant la seva denominació, només queda integrada per representants
dels consells insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera, com també de
l’Administració de les Illes Balears, assignant la seva presidència al conseller del
Govern de les Illes Balears competent en matèria d’artesania, i assignant-li
funcions de coordinació entre ambdues administracions a efectes del
desenvolupament de la gestió de les competències que, en virtut d’aquesta Llei,
s’atribueixen a aquestes Illes en matèria d’artesania, per la qual cosa pertoca
regular la composició i les funcions d’aquesta Comissió, ja que l’article 5.2.b) de
l’esmentada llei reserva al Govern de les Illes Balears les potestats, serveis i
actuacions específiques relatives a l’esmentada Comissió.
En aquesta Comissió, d’acord amb el que es preveu a l’article 7.2 de
l’esmentada Llei 8/1999, només s’integren representants de les administracions
públiques afectades per la transferència de competències en matèria d’artesania,
això és, dels consells insulars de Menorca, d’Eivissa i Formentera i del Govern
de les Illes Balears a efectes fonamentalment de coordinació entre les esmentades
administracions públiques.
Per tot això, a proposta del conseller d’Economia, Comerç i Indústria,
d’acord amb el Consell Consultiu i havent-ho considerat el Consell de Govern
en la sessió de dia 7 de juliol de 2000,
DECRET

Article 6
Article 1
Les convocatòries, el règim de constitució, l’adopció d’acords i en general
el funcionament de la Comissió d’Artesania i de la Ponència Tècnica s’adequaran
al règim establert per la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, en particular en el que respecta als òrgans
col·legiats.
Disposició transitòria

Aquest Decret té per objecte la regulació de la Comissió Interinsular
d’Artesania de les Illes Balears creada a l’article 7.2 de la Llei 8/1999, de 12
d’abril, d’atribució de competències als consells insulars de Menorca i d’Eivissa
i Formentera.
Article 2

A l’entrada en vigor d’aquest Decret es disposarà d’un termini de quatre
mesos per convocar eleccions i constituir la Comissió d’Artesania de les Illes
Balears. L’actual Comissió d’Artesania continuarà funcionant fins a la constitució
de la nova Comissió i en aquest moment es considerarà dissolta.

L’esmentada Comissió estarà composta pels següents membres:
- Presidència : el conseller d’Economia, Comerç i Indústria del Govern de
les Illes Balears.
- Vocals:

Disposició derogatòria
Queda derogat el Decret 26/1999, de 19 de març, pel qual es regulen la
composició i les funcions de la Comissió d’Artesania de les Illes Balears.
Disposició final primera
Es faculta el conseller d’Economia, Comerç i Indústria per dictar totes les
disposicions que siguin necessàries per al desplegament i l’aplicació d’aquest
Decret.
Disposició final segona

* El director general de Comerç, que suplirà al president quan aquest no
pugui assistir a les sessions de la Comissió.
* El conseller delegat de l’àrea que exerceixi les competències en matèria
d’artesania del Consell Insular de Menorca.
* El conseller delegat de l’àrea que exerceixi les competències en matèria
d’artesania del Consell Insular d’Eivissa i Formentera.
- Secretari: el cap de secció d’Artesania o, en el seu lloc, tècnic de la
Direcció General de Comerç que actuarà amb veu però sense vot.
Amb caràcter consultiu podran participar en les reunions de la Comissió
amb veu però sense vot:

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 7 de juliol de 2000
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

- Un tècnic responsable d’artesania del Consell Insular de Menorca.
- Un tècnic responsable d’artesania del Consell Insular d’Eivissa i
Formentera.
Article 3
Seran funcions pròpies de la Comissió Interinsular d’Artesania:

El conseller d’Economia, Comerç i Indústria
Pere Sampol i Mas
— o —-

- Coordinar el desenvolupament i la gestió de competències entre els
consells insulars de Menorca i Eivissa i Formentera i el Govern de les Illes
Balears.
- Informar sobre l’estat del sector artesà a cada illa.
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- Coordinar les accions de promoció de l’artesania.
- En general, totes aquelles que li siguin atribuïdes reglamentàriament.
Article 4
Les convocatòries, el règim de constitució, l’adopció d’acords i en general
el funcionament d’aquesta Comissió Interinsular d’Artesania s’adequaran al
règim establert per la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, en particular en el que respecta als òrgans
col·legiats.
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consultiu del que formen part representants de l’Administració de les Illes
Balears i de les organitzaciones empresariales i associacions sindicals amb major
representativitat a les Illes Balears, d’acord amb les facultats que em confereix
l’article 26 de la Llei 5/1984, de 24 d’octubre, de règim jurídic de la comunitat
autònoma de les Illes Balears (BOCAIB núm. 18, de 10 de novembre), i amb
l’informe previ de la Secretaria General Tècnica, dict la següent

Ordre
Capítol I

Disposició final primera
Objecte i àmbit
Es faculta el conseller d’Economia, Comerç i Indústria per dictar totes les
disposicions que siguin necessàries per al desplegament i aplicació d’aquest
Decret.
Disposició final segona
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.
Palma, 7 de juliol de 2000
El President
Francesc Antich i Oliver
El Conseller d’Economia, Comerç i Indústria
Pere Sampol i Mas
— o —-

3.- D’altres disposicions
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Núm. 15069
Ordre del conseller de Treball i Formació de 30 de juny de 2000,
per la qual s’estableixen i regulen subvencions sobre mesures
incentivadores a la creació d’ocupació, com a conseqüència de la
reducció de les hores extraordinàries i per aplicació de la Llei de
conciliació de la vida familiar i laboral
En el marc de l’estratègia i directrius europees per a l’ocupació i en el
context del Pla d’actuació de l’objectiu 3 (2000-2006) de la comunitat utònoma
de les Illes Balears i dels acords derivats del Pacte per a l’ocupació, la cohesió
social i el foment de l’economia productiva signat el 12 de gener de 2000, pel
Govern de les Illes Balears, per una banda, i, d’altra, per les organitzacions
empresarials i sindicals preveuen diverses iniciatives per incentivar la contractació
laboral per reordenació i reducció del temps de treball que impliqui creació
d’ocupació neta a les Illes Balears.
Encara que pendent de desenvolupar pels agents socials i econòmics, el
compromís adquirit d’obrir negociacions sobre la gestió i la durada de la jornada
laboral, el Govern de les Illes Balears considera necessari instaurar temporalment
per a l’any 2000 unes mesures incentivadores, per a la creació d’ocupació
mitjançant accions de reducció d’hores extraordinàries i per facilitar l’aplicació
de la Llei de conciliació de la vida familiar i laboral, amb càrrec a la partida que
la Llei de pressuposts de les Illes Balears hi preveu.
Amb aquesta Ordre es preveu la convocatòria d’ajuts a la contractació
indefinida com a conseqüència d’acords o pactes sobre reducció d’hores
extraordinàries, en les seves variades fórmules, o de tot tipus de contractació que
derivi d’aplicar la meritada Llei 39/1999, de 5 de novembre, de conciliació de
la vida familiar i laboral de les persones treballadores (BOE núm. 266, de 6 de
novembre).
El sistema d’incentius que s’estableixen en aquesta ordre constitueix un
complement dels previstos en el programa general de foment de la contractació
indefinida, ampliant-ne l’àmbit a tots els desocupats i reforçant els incentius quan
es contracta a desocupats menors de 30 anys, dones i aturats de llarga durada i
majors de 45 anys. Aquests ajuts s’han de finançar amb càrrec als pressuposts
generals de les Illes Balears per a l’any 2000, i, en cas de tractar-se d’accions
cofinançades, amb càrrec als fons que reflecteixen els programes desenvolupats
pel Fons Social Europeu.
Per tot això, havent escoltat la Mesa de Diàleg Social, òrgan de caràcter

Article 1. Objecte
1. Aquesta Ordre té per objecte establir les bases dels incentius a la
contractació indefinida per compte d’altri, a temps complet o a temps parcial,
incloent-hi les feines fixes discontínues, que es realitza a conseqüència d’acords
o pactes voluntaris que, tenint o no el seu origen en acords sectorials, són subscrits
per l’empresa i la representació legal dels treballadors o, si no n’hi ha, pels
treballadors en virtut del seu acord majoritari, que tractin les matèries següents:
a) Reducció de les hores extraordinàries realitzades amb caràcter habitual
o de les realitzades que són compensades per temps de descans equivalent.
b) Cobertura d’absències o vacants generades per maternitat, baixa per risc
d’embaràs, acolliment i adopció, prestació de servei militar o prestació social
substitutòria, permisos per estudis, excedències, disminució de jornada o qualsevol
altra normativament establerta o pactada individualment.
2. Les noves contractacions, perquè puguin ser subvencionables, han de
suposar increment d’ocupació neta del personal fix en els termes establerts en
l’article 5.2 d’aquesta Ordre i realitzar-se amb desocupats inscrits com a
demandants d’ocupació en el servei públic d’ocupació.
Article 2. Assignació pressupostària
El crèdit assignat inicialment a aquesta convocatòria per a l’any 2000, és
de quaranta milions de pessetes (40.000.000 PTA), equivalents a 240.404,84
Euros, corresponent a la partida pressupostària 19201 315201 47013 00000 dels
pressuposos generals vigents a les Illes Balears.
Article 3. Beneficiaris
1. Són beneficiaris dels incentius prevists en aquesta Ordre les empreses,
qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que contracten treballadors per prestar
serveis en centres de treball ubicats a les Illes Balears en els termes prevists, en
els diferents programes establerts en aquesta convocatòria.
2. No poden ser beneficiaris d’aquests ajuts les administracions públiques,
les societats públiques, ni les entitats vinculades o que en depenen.
3. Amb els efectes d’aquestes noves contractacions, han de gaudir de
prioritat els col·lectius següents:
a) Els joves desocupats menors de 30 anys i les dones desocupades.
b) Les persones desocupades en les quals concorrin algunes de les
circumstàncies següents:
Majors de 40 anys.
Aturats de llarga durada.
Minusvàlids.
Persones amb risc d’exclusió social.
Article 4. Exclusions
Els ajuts prevists en aquesta Ordre no só d’aplicació en els supòsits
següents:
a) Les relacions laborals de caràcter especial previstes en l’article 2.1r del
Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova els Text refós de
la Llei de l’Estatut dels treballadors (BOE núm. 75, de 29 de març).
b) Els contractes realitzats amb el cònjuge, els ascendents, els descendents
i altres parents col·laterals, per consanguinitat, afinitat o adopció, fins al segon
grau inclòs, de l’empresari o de qui exerceix càrrecs de direcció o són membres
dels òrgans d’administració de les empreses que tenen la forma jurídica de
societat, ni tampoc els que es produeixen amb aquests darrers, excepte en les
empreses d’economia social respecte als socis de treball.
c) Contratacions realitzades amb treballadors que, en els 12 mesos anteriors
a la data de la contractació, han prestat serveis en la mateixa empresa o grup
d’empreses mitjançant un contracte per temps indefinit.
El que disposa el paràgraf precedent és també d’aplicació en el supòsit de
vinculació laboral anterior del treballador amb empreses a les quals l’empresa
sol·licitant dels beneficis ha succeït, d’acord amb l’article 44 del Reial decret
legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel quals s’aprova el Text refós de la Llei de
l’Estatut dels treballadors.
d) Les empreses que en els dotze mesos anteriors a la data de la presentació
de la sol·licitud d’ajut han efectuat extincions de contractes declarades

