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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Núm. 15186
Correcció d’errada advertida en la publicació de la Llei 7/2000,
de 15 de juny, de creació del Servei d’Ocupació de les Illes Balears
Havent-se advertit errors en la publicació de la Llei 7/2000, de 15 de juny,
de creació del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears núm. 80, de 29 de juny, es transcriu a continuació la rectificació
següent:
A la pàgina 10133, disposició final segona, núm. 2, on diu: “ En el moment
de la dissolució del Servei d’Ocupació de les Illes Balears es subrogarà (…) ”.
Ha de dir: “ En el moment de la dissolució, el Servei d’Ocupació de les Illes
Balears es subrrogarà (…) ”.
Palma, 6 de juliol de 2000
EL CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ
EBERHARD GROSSKE FIOL
— o —-

CONSELLERIA D’ECONOMIA, COMERÇ I INDÚSTRIA
Núm. 15225
Decret 103/2000, de 7 de juliol, pel qual es regulen la composició
i les funcions de la Comissió d’Artesania de les Illes Balears.
La Llei de 4/1985, de 3 de maig, d’ordenació de l’artesania, determina el
marc normatiu pel qual ha de regir-se el sector, atenent les característiques
específiques que presenta aquest àmbit de la comunitat de les Illes Balears.
No s’ha de confondre la Comissió d’Artesania de les Illes Balears prevista
a l’esmentada Llei en el paràgraf anterior amb d’altres òrgans col·legiats amb
actuacions en matèria d’artesania en aquesta comunitat autònoma que tenen
denominacions semblants, que estan previstes a la Llei 8/1999, de 12 d’abril,
d’atribucions de competències als consells insulars de Menorca i d’Eivissa i
Formentera, en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca i artesania. En efecte,
aquesta Llei crea la Comissió Interinsular d’Artesania de les Illes Balears que, no
obstant la denominació, només queda integrada per representants dels consells
insulars esmentats, i només té atribuïdes funcions de coordinació entre les
referides administracions públiques, d’acord amb el que es preveu a l’article 7.2
d’aquesta Llei. Tampoc no s’ha de confondre amb les comissions paritàries
previstes a la disposició addicional primera d’aquesta Llei 8/1999, la missió de
les quals és instrumentar el traspàs de la documentació i dels béns i dels drets que
aquesta Llei determina, i la composició de la qual ha de ser, necessàriament, de
representants de les esmentades administracions públiques.
És evident que la Comissió d’Artesania de les Illes Balears que es regula
en el present Decret té unes funcions de desplegament normatiu de qüestions
d’ordenació generals previstes a la Llei d’ordenació de l’artesania, l’esmentada
Llei 8/1999, que atribueix a aquesta Comissió, entre d’altres qüestions, l’elaboració
i el desplegament de les normes reguladores de la concessió de la Carta de Mestre
Artesà, de l’acreditació de la qualitat dels productes artesans i del Repertori
d’Oficis Artesans, així com la regulació de la participació dels sectors professionals
i socioeconòmics en la gestió de qüestions tant importants de l’artesania de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, propiciant-ne la seva gestió democràtica.
En compliment de la disposició final primera de la Llei esmentada, pel
Decret 26/1999, de 19 de març, es regularen la composició i les funcions de la
Comissió d’Artesania de les Illes Balears. L’evolució del sector i la remodelació
de l’Administració autonòmica aconsellen introduir-hi una sèrie de modificacions
i millores per adequar-lo a les circumstàncies actuals, la qual cosa es tradueix en
l’aprovació d’un nou decret que substitueixi l’actual en vigor.
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,
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Illes Balears, adscrita a la Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria, prevista
a la Llei 4/1985, de 3 de maig, d’ordenació de l’artesania.
Article 2
1.- La Comissió d’Artesania de les Illes Balears estarà composta pels
següents membres:
- Presidència: el Conseller d’Economia, Comerç i Indústria.
- Vicepresident: el director general de Comerç, que suplirà el president
quan aquest no pugui assistir a les sessions de la Comissió.
- Vocals:
*Un responsable d’artesania del Consell Insular de Mallorca.
*Un responsable d’artesania del Consell Insular de Menorca.
*Un responsable d’artesania del Consell Insular d’Eivissa i Formentera.
*Sis representants del sector artesà de l’illa de Mallorca, dels quals dos
seran mestres artesans, dos mestres artesans amb la condició afegida d’empresa
artesana amb Document de Qualificació Artesanal i dos representants amb la
Carta d’Artesà.
*Tres representants del sector artesà de l’illa de Menorca, dels quals un serà
mestre artesà, un mestre artesà amb la condició afegida d’empresa artesana amb
Document de Qualificació Artesanal i un representant amb Carta d’Artesà.
*Tres representants del sector artesà de l’illa d’Eivissa, dels quals un serà
mestre artesà, un mestre artesà amb la condició afegida d’empresa artesana amb
Document de Qualificació Artesanal i un representant amb Carta d’Artesà.
*Un representant del sector artesà de l’illa de Formentera.
*Cap de servei de Comerç.
- Secretari: cap de secció d’Artesania o, en el seu lloc, tècnic de la Direcció
General de Comerç que actuarà amb veu però sense vot.
2.- Amb caràcter consultiu i sempre que l’ordre del dia de la Comissió així
ho requereixi es podrà sol·licitar la presència de:
- Tècnics o persones de reconeguda solvència científica i tècnica pel sector
de l’artesania.
- El membres de la Ponència Tècnica d’Artesania.
3.- La Comissió, pel desenvolupament de les seves funcions, podrà delegar
funcions que li són pròpies en Comissions de Treball específiques.
4.- Els vocals representants qualificats del sector artesà seran nomenats per
un termini de quatre anys. Els vocals seran elegits mitjançant votació del
col·lectiu de mestres artesans amb la condició afegida d’empresa artesana amb
Document de qualificació Artesana, Mestres Artesans, i Artesans amb Carta
d’Artesà. La convocatòria d’eleccions de vocals es farà cada quatre anys
mitjançant ordre del Conseller d’Economia, Comerç i Indústria.
Article 3
Seran funcions pròpies de la Comissió les següents:
- Informar de la concessió de la Carta de Mestre Artesà, Carta d’Artesà,
Carta d’aprenent i Empresa artesana amb document de Qualificació artesana.
- Regular les condicions necessàries per a l’obtenció de la Carta de Mestre
Artesà, Carta d’Artesà, Carta d’aprenent i Empresa Artesana amb Document de
Qualificació Artesana, per ser establertes aquestes reglamentàriament per la
Conselleria de Economia, Comerç i Indústria.
- Proposar a la Conselleria d’Economia, Comerç i Indústria l’expedició de
certificacions de qualitat homologada dels productes artesans.
- Informar periòdicament sobre la problemàtica existent al sector artesà,
així com proposar solucions pertinents.
- Elaborar i actualitzar el repertori d’oficis artesans.
- Elevar les propostes que considerin necessàries pe al foment i el
desenvolupament de l’artesania.
- Emetre informes que li sol·licitin sobre aquelles qüestions relacionades
amb l’àmbit de la seva activitat.
- En general totes aquelles que li siguin atribuïdes reglamentàriament.
Article 4
La Comissió, pel desenvolupament de les seves funcions, comptarà amb el
Concurs d’una Ponència Tècnica d’Artesania.

Article 1

1.- La Ponència Tècnica estarà composta pels membres següents:
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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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Núm. 15226
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,
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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.

