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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
PRESIDÈNCIA DEL GOVERN
Núm. 9020
Llei 5/2000 de 20 d’abril de l’Institut Balear de la Dona.
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
La igualtat com a dret bàsic gaudeix d’un ampli patrocini constitucional.
Així, l’article 1.1 la propugna com a valor superior de l’ordenament jurídic; a
l’article 9.2 es formula mandat exprés als poders públics perquè la facin efectiva
i a l’article 14, pel principi d’igualtat davant la Llei, es proscriu qualsevol
discriminació per raó de sexe. D’altra banda, l’Estatut d’autonomia, a l’article 9,
ordena a les institucions públiques promoure la llibertat, la justícia, la igualtat i
el progrés socioeconòmic entre els ciutadans de les Illes Balears i, a l’article
10.14, atribueix a la comunitat autònoma la competència exclusiva sobre acció
i benestar social, i desenvolupament comunitari i integració.
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L’Institut Balear de la Dona té com a finalitats bàsiques, elaborar i
executar les mesures necessàries per fer efectius els principis d’igualtat de l’home
i de la dona, impulsar i promoure la participació de la dona en tots els àmbits i
eliminar qualsevol forma de discriminació de la dona a les Illes Balears.
Article 3. Funcions
Són funcions de l’Institut Balear de la Dona:
a).- Elaborar directrius destinades a aconseguir els fins proposats i impulsar que els distints poders públics de la comunitat autònoma els apliquin .
b).- Estudiar la situació de la dona en la vida política, econòmica, cultural
i social a les Illes Balears, i promoure especialment els estudis que serveixin de
base per elaborar polítiques d’igualtat.
c).- Realitzar el seguiment de la legislació vigent i la seva aplicació i, si és
procedent, elaborar les propostes de reformes legislatives dirigides a eliminar els
obstacles que dificultin o impedeixin la igualtat real entre ambdós sexes.
d).- Emetre informes i dictàmens en el curs d’elaboració de disposicions
legals generals que afectin la dona, promogudes pel Govern de les Illes Balears,
pel Parlament i pels consells insulars.
e).- Impulsar les mesures de coordinació necessària entre els programes
d’actuació que incideixin en la situació de la dona, desplegats pels diversos
poders públics de la comunitat autònoma.

Això significa que el dret fonamental a la igualtat no pot ni ha de ser
concebut únicament com un dret subjectiu, sinó que, a més, presenta una
dimensió objectiva que el transforma en un component estructural bàsic que ha
d’informar l’ordenament jurídic sencer. Per aquest motiu, els poders públics
estan obligats, en l’àmbit de les funcions i competències respectives, a aconseguir
que la implantació i el gaudi d’aquest dret fonamental siguin reals i efectius, en
qualsevol sector de l’ordenament en què sigui afectat. Per tant, dins del marc
d’aquells preceptes constitucionals merament declaratius, la realitat del nostre
temps reclama una tasca activa de les administracions públiques i, també, una
implicació adequada de la comunitat balear per superar el dèficit democràtic que
comporta la desigualtat entre homes i dones a les Illes Balears.

f).- Promoure i proposar a les administracions públiques de les Illes
Balears, en l’àmbit de les seves competències, l’execució de projectes i l’impuls
de mesures, amb la participació de totes les instàncies implicades, relatives a:

La certesa que les societats més avançades socialment i culturalment són
aquelles on les dones han assolit les majors quotes de representativitat, participació
i autonomia personal; la necessitat imperiosa d’implicar la ciutadania en la
superació i l’eliminació d’hàbits, costums, tradicions i estructures socials més
propis d’èpoques passades que de l’actual, així com la constatació que, en el pla
estrictament jurídic, la igualtat veta la discriminació però no prohibeix la
diferenciació, són les raons fonamentals que impulsen el Parlament a l’adopció
de mesures que possibilitin la igualtat real entre dona i home en tots els àmbits.

g).- Assessorar els distints departaments del Govern de les Illes Balears i
col·laborar-hi per aconseguir els fins proposats i, en particular, instar els consells
insulars i els ajuntaments i proposar-los activitats complementàries a les de
l’Institut d’acord amb el que disposa aquesta llei.

Fidel a aquest propòsit, aquesta llei crea un organisme autònom que es
denominarà Institut Balear de la Dona, i preveu, al llarg del seu articulat, no tant
sols la creació d’aquest Institut, sinó l’afirmació de les seves finalitats i de les
funcions que desenvoluparà.
Els òrgans de govern de l’Institut Balear de la Dona seran la seva direcció
i el Consell Rector, òrgan col·legiat en el qual hi haurà representats els consells
insulars, l’Administració de la comunitat autònoma i les associacions de dones;
tot això, amb l’objectiu d’afavorir la implicació i la participació de la totalitat de
les institucions representades i de l’associacionisme femení. Per acabar, aquesta
llei recull normes que fan referència al patrimoni, al personal i al règim
pressupostari de l’Institut. Tot això serà desplegat oportunament mitjançant les
disposicions reglamentàries que en dicti el Govern de les Illes Balears.
Article 1. Naturalesa i règim jurídic
1.- Es crea l’Institut Balear de la Dona com a entitat autònoma de caràcter
administratiu amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, adscrit
a la conselleria amb competències en matèria de benestar social, de conformitat
amb el que disposa l’article 1.a) de la llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats
autònomes i empreses vinculades de la Comunitat Autònoma de las Illes Balears.
2.- L’Institut Balear de la Dona es regirà pel que disposa aquesta llei, les
normes que la despleguin i la resta de disposicions que li siguin d’aplicació.
Article 2. Fins

Una educació no sexista.
La incorporació de la dona al món laboral sense cap mena de discriminació.
La salut de la dona.
La participació de la dona en la vida pública.
La protecció jurídica i social de la dona.
El tractament de la dona en els mitjans de comunicació i en la publicitat.
La promoció i el foment de la dona al món de l’esport.

h).- Crear, fomentar i coordinar la prestació de serveis a favor de la dona,
preferentment els dirigits a aquelles que tinguin especial necessitat d’ajut.
i).- Realitzar campanyes de sensibilització, promoció i difusió, per tal
d’informar la ciutadania sobre els problemes de la dona.
j).- Establir relacions i formes de participació amb ens i organismes que,
pels seus fins i funcions, contribueixen a la consecució dels fins de l’Institut, així
com amb institucions o organismes anàlegs d’altres comunitats autònomes, de
l’Estat i de la comunitat internacional.
k)-. A través de l’Institut es podran rebre i canalitzar les denúncies
formulades en casos de discriminació de fet o de dret per raó de sexe.
l).- Qualsevol altra funció que, relacionada amb els seus fins, se li pugui
encomanar.
Article 4. Pla d’actuació, informe i memòria anual
1.- L’Institut presentarà al Govern de les Illes Balears, per aprovar-lo a
l’inici de cada legislatura, un pla de mesures dirigides a eliminar les traves que
impedeixin o dificultin la igualtat real entre ambdós sexes, per aplicar-lo en
l’àmbit de les Illes Balears.
2.- També, dins el primer trimestre de cada any natural, l’Institut presentarà
al Govern de les Illes Balears un informe sobre la situació de la dona a Balears
i una memòria sobre l’actuació dels poders públics en aquest àmbit, on es farà
referència al grau d’acompliment dels objectius del pla esmentat.
3.- Tant el pla com l’informe i la memòria es trametran al Parlament de les
Illes Balears així com als consells insulars i ajuntaments de la comunitat
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autònoma.
Article 5. Òrgans de l’Institut
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1.- En el termini de tres mesos des que comenci a vigir aquesta llei, el
Govern de les Illes Balears adoptarà les mesures organitzatives i executives per
a la constitució dels òrgans rectors i l’inici del funcionament de l’Institut Balear
de la Dona.

L’Institut Balear de la Dona es regeix pels òrgans següents:
a) El Consell Rector.
b) La Direcció de l’Institut.
Article 6. Membres del Consell Rector
1.- El Consell Rector és l’òrgan col·legiat de govern i de direcció de
l’Institut.
2.- El Consell Rector actuarà en Ple i en Comissió Permanent, la seva
composició, funcions i règim de funcionament es determinaran reglamentàriament.
En qualsevol cas, tindran presència en el Ple els membres següents: representants
de cada un dels grups parlamentaris, representants de cada un dels consells
insulars, representants designats per la Federació d’Entitats Locals de les Illes
Balears (FELIB), i representants de les diferents associacions de dones que
tinguin el seu àmbit d’actuació a les Illes Balears.

2.- Mentrestant no s’iniciï el funcionament de l’Institut Balear de la Dona,
la Comissió Interdepartamental de la Dona continuarà exercint les seves funcions
corresponents.
Disposició final primera
S’autoritza el Govern de les Illes Balears per dictar les disposicions
reglamentàries per al desplegament i l’aplicació d’aquesta llei.
Disposició final segona
Es faculta el Govern de les Illes Balears per a l’adopció de les mesures
adients per a la supressió de la Comissió Interdepartamental de la Dona, així com
per determinar-ne els recursos materials i personals que s’hagin d’integrar en
l’Institut Balear de la Dona.
Disposició final tercera

3.- El Consell Rector ajustarà el seu funcionament i el règim d’adopció
d’acords a allò que disposa 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, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Article 7. Direcció de l’Institut
1.- La Direcció de l’Institut assumeix la gestió i la direcció de l’entitat amb
subjecció a les directrius i acords emanats del Consell Rector i de la seva
Presidència.
2.- El nomenament i el cessament en el càrrec es farà per decret del Consell
de Govern, a proposta del titular de la conselleria amb competències en matèria
de benestar social, i tindrà la consideració d’alt càrrec.

La Conselleria d’Hisenda i Pressuposts realitzarà les modificacions
pressupostàries necessàries per habilitar els crèdits necessaris per a l’acompliment
del que preveu aquesta llei.
Disposició final quarta
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà 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 facinguardar.
Palma, a vint d'abril de dos mil

Article 8. Patrimoni
El règim patrimonial estarà subjecte al que disposen la Llei 3/1989, de 29
de març, d’entitats autònomes i empreses públiques i vinculades de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, la Llei 11/1990, de 17 d’octubre, de patrimoni de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de
finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i aquelles altres
disposicions que, per raó de la matèria, hi siguin d’aplicació.
Article 9. Personal
El personal de l’Institut estarà integrat pel personal de l’Administració de
les Illes Balears que hi sigui adscrit i pel personal de nou ingrés que s’hi incorpori
d’acord amb la normativa vigent.
Article 10.- Fons de finançament
L’Institut Balear de la Dona disposa per a l’exercici de les seves funcions
dels recursos econòmics següents:
1.- Els assignats amb càrrec als pressuposts de la comunitat autònoma.
2.- Les subvencions i aportacions voluntàries d’entitats i particulars.
3.- Els béns i drets que constitueixen el seu patrimoni, així com els
possibles rendiments.
4.- Els beneficis que, si n’és el cas, s’obtinguin de l’activitat pròpia del
servei.
5.- Qualssevol altres recursos que li puguin ser atribuïts legalment.

EL PRESIDENT,
Francesc Antich i Oliver
La Consellera de Benestar Social,
Fernanda Caro Blanco
— o —-

3.- D’altres disposicions
CONSELLERIA DE TREBALL I FORMACIÓ
Núm. 9011
Ordre del conseller de Treball i Formació de 17 d’abril de 2000,
per la qual es modifica l’ordre de dia 1 d’abril de 2000, per la qual
s’obre la convocatòria per a l’any 2000 per a la presentació de
sol·licituds d’actuacions emmarcades dins l’objectiu 3 del Fons
Social Europeu
L’ordre del conseller de Treball i Formació de dia 1 d’abril de 2000, obri
la convocatòria de l’any 2000 per presentar les actuacions emmarcades dins
l’Objectiu 3 del Fons Social Europeu.
L’alta quantitat de programes formatius de les actuacions que es sol·liciten
quan es tracti de contractes - programa a subscriure amb les organitzacions
empresarials i sindicals més representatives en l’àmbit de les Illes Balears, fa
impossible presentar de manera completa i adequada el projecte formatiu de les
actuacions dins el termini de presentació de sol.licituds.

Article 11. Pressupost
Atès això, dict la següent:
1.- El sistema pressupostari de l’Institut es regularà per la Llei de finances
de la comunitat autònoma de les Illes Balears i per les lleis de pressuposts generals
de cada exercici.
2.- El pressupost de l’Institut s’inclourà dins els pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, de manera diferenciada com a secció
pressupostària.
Disposició transitòria

ORDRE
Article únic.- S’afegeix a l’article 3.1 de l’Ordre del conseller de Treball
i Formació de dia 1 d’abril de 2000, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any
2000 per a la presentació de sol.licituds d’actuacions emmarcades dins l’Objectiu
3 del Fons Social Europeu, els paràgrafs següents:
Els agents socials i ens locals que sol·licitin subscriure un contracteprograma d’acord amb el Capítol III del Títol III del Decret 11/2000, de 4 de

