Versió consolidada sense validesa jurídica
(actualitzada a 30/12/2014)

LLEI 7/2000, DE 15 DE JUNY, DE CREACIÓ
DEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE LES ILLES BALEARS1
(BOCAIB núm. 80, de 29 de juny de 2000;
correcció d’errades BOIB núm. 88, de 18 de juliol de 2000)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Els articles 40 i 41, enquadrats dins el capítol III del títol I de la Constitució, relatiu
als principis rectors de la política social i econòmica de l’estat social i democràtic de
dret, disposen que els poders públics realitzaran una política orientada a la plena
ocupació i preveuen la garantia de la formació, la readaptació professional i la
protecció en cas de desocupació.
Així mateix, el Conveni número 88 de l’Organització Internacional del Treball,
ratificat per Espanya, obliga els estats membres a oferir un servei d’ocupació que
acompleixi les condicions, recollides posteriorment en la Constitució. Igualment, convé
recollir les obligacions derivades de la Carta Social Europea i el Pacte Internacional de
Drets Econòmics, Socials i Culturals, ambdós ratificats per l’Estat Espanyol el 1980 i el
1977, respectivament, sense prejutjar-ne l’organització, que en tot cas vindrà
determinada per la configuració territorial i la distribució de competències de cada
estat membre.
El marc anteriorment exposat de protecció internacional —en la qual regeix
l’aplicació del principi de subsidiarietat—, i de previsió constitucional, no eximeix sinó
que impulsa l’activa participació de la comunitat autònoma que, d’acord amb la
competència executiva en matèria de treball i la potestat de regular l’organització, el
règim i el funcionament de les seves institucions d’autogovern, previstes en els articles
12.15 i 10.1 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, ha de participar mitjançant la
fixació d’unes directrius adequades a les condicions socials i laborals pròpies de les Illes
Balears.
La situació actual de les Illes Balears, davant la futura transferència de les
competències actualment atribuïdes a l’Institut Nacional d’Ocupació, aconsella la
creació d’un servei de gestió de l’ocupació per a les Illes Balears, que amb caràcter
d’organisme públic, autònom, gratuït, d’accés universal, participació tripartita i
paritària dels agents socials i econòmics en els seus òrgans gestors, definirà la
planificació, gestió i coordinació de les actuacions relatives a les polítiques d’ocupació,
amb l’efectiva participació dels agents econòmics i socials en la seva organització i
funcionament.
El Servei d’Ocupació de les Illes Balears tindrà com a comesa principal ordenar de
manera integrada la gestió de la política d’ocupació amb la finalitat de planificar,
gestionar i coordinar les polítiques d’ocupació. Exercirà funcions concretes de foment
de l’ocupació, informació, orientació, intermediació i formació professional,
ocupacional i contínua, dins el marc de la política econòmica general, i constituirà un
observatori laboral d’anàlisi i prospecció del mercat de treball, que suposarà un
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instrument de suport imprescindible per definir i programar adequadament les
polítiques de formació i ocupació de l’ens públic.
En relació amb la gestió de l’ocupació es pretén la màxima eficàcia en l’adequada
col·locació dels treballadors, alhora que possibilita als ocupadors la contractació dels
treballadors apropiats a les necessitats plantejades. Quant a la intermediació laboral es
pretén, mitjançant la necessària mobilitat professional, ajustar l’oferta a la demanda
d’ocupació en el territori de les Illes, amb la programació adequada de la formació
professional vinculada a les necessitats del mercat laboral.
Article 12
1. Es crea el Servei d’Ocupació de les Illes Balears com a organisme autònom dotat
de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar, adscrit a la conselleria
competent en matèria de treball.
2. Mitjançant els decrets del president de les Illes Balears pels quals s’estableixi
l’estructura orgànica de les conselleries de l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears es pot modificar l’adscripció del Servei a favor de la conselleria a la
qual corresponguin les funcions de direcció, avaluació i coordinació dels resultats de
l’activitat del Servei d’Ocupació de les Illes Balears.
3. La finalitat de l’entitat creada és planificar, gestionar i coordinar les polítiques
actives d’ocupació, amb funcions concretes d’informació, orientació i mediació en el
mercat laboral, i també fomentar l’ocupació en tots els seus vessants i desenvolupar la
formació professional per a l’ocupació.
Article 2
1. El Servei d’Ocupació de les Illes Balears podrà atorgar el caràcter de centre
col·laborador a aquelles entitats, de naturalesa pública o privada, que tinguin o
pretenguin tenir una dedicació amb els objectius del Servei.
2. Els requisits per a l’adquisició de la condició de centre col·laborador serà la que
es determini reglamentàriament
Article 33
1. El Servei d’Ocupació de les Illes Balears està integrat pels òrgans següents:
a) Òrgans superiors de direcció
El Consell de Direcció
La Presidència
b) Òrgans unipersonals de direcció i gestió
La Vicepresidència
La Direcció
c) Òrgans de participació i assessorament
La Comissió Assessora
2. Es poden crear altres òrgans de caràcter participatiu i d’assessorament d’àmbit
territorial, d’acord amb el que estableixi la normativa de desplegament d’aquesta llei.
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3. El Consell de Direcció és l’òrgan superior col·legiat de direcció que estableix les
línies mestres d’actuació del Servei d’Ocupació de les Illes Balears, les funcions del qual
són les següents:
a) Elaborar els criteris d’actuació del Servei.
b) Emetre un informe previ a l’aprovació del Pla d’ocupació de les Illes Balears.
c) Aprovar el pla d’actuació del Servei d’Ocupació de les Illes Balears en el seu
àmbit competencial.
d) Aprovar l’avantprojecte de pressuposts del Servei.
e) Aprovar la memòria anual del Servei.
4. La Presidència és l’òrgan superior de direcció unipersonal. El càrrec recau en la
persona titular de la conselleria d’adscripció. Li corresponen les atribucions següents:
a) Exercir la representació superior del Servei i del Consell de Direcció.
b) Exercir l’autoritat superior sobre el personal del Servei.
c) Exercir les funcions que siguin inherents a la condició de president del Consell de
Direcció.
d) Dirigir, coordinar i gestionar l’activitat del Servei.
e) Dirigir l’elaboració i l’execució del pla d’actuació del Servei d’Ocupació de les
Illes Balears.
f) Coordinar les actuacions del Servei amb les administracions públiques
implicades en les polítiques d’ocupació i en la formació professional, i, sobretot,
amb el Servei Públic d’Ocupació Estatal.
g) Autoritzar les despeses, contreure obligacions i ordenar pagaments, de
conformitat amb la normativa autonòmica vigent en matèria de finances de la
comunitat autònoma.
h) Subscriure convenis en les matèries de competència del Servei d’Ocupació de les
Illes Balears i ser-ne l’òrgan de contractació.
i) Concedir ajuts i subvencions.
5. La Vicepresidència és l’òrgan unipersonal encarregat de la gestió dels serveis
comuns. El càrrec recau en la persona titular de la secretaria general de la conselleria
d’adscripció. Les seves funcions són les següents:
a) Substituir el president en casos d’absència, vacant, malaltia i qualsevol altra
circumstància que li impedeixi exercir les seves funcions, d’acord amb el que
s’estableixi reglamentàriament.
b) Gestionar el patrimoni i els assumptes generals del Servei d’Ocupació de les Illes
Balears.
c) Gestionar els recursos humans, econòmics i jurídics del Servei.
d) Elaborar l’avantprojecte de pressupost del Servei d’Ocupació de les Illes Balears i
controlar-ne l’execució.
6. La Direcció és l’òrgan executiu ordinari del Servei d’Ocupació de les Illes Balears
de caràcter unipersonal, les atribucions del qual són les següents:
a) Auxiliar el president en les activitats per al compliment de les funcions del
Servei.
b) Elaborar i presentar les memòries anuals i els programes d’actuació, i també
dirigir-ne l’execució i controlar-ne el compliment adequat.
c) Dirigir, coordinar, planificar, controlar i proposar les activitats del Servei
necessàries per complir els fins i les funcions que tengui assignades.
d) Gestionar la mediació en el mercat laboral de les Illes Balears.
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e) Vetllar per la utilització racional i eficient dels mitjans materials del Servei.
f) Executar els acords del Consell de Direcció i vetllar perquè es compleixin.
g) Informar el president i el Consell de Direcció de totes les qüestions que es
refereixin a la gestió del Servei.
h) Executar les funcions que li encarregui el president o el Consell de Direcció.
i) Exercir totes les altres funcions que li delegui el president.
Article 4
La composició i el règim de funcionament del Servei d’Ocupació de les Illes Balears i
dels seus òrgans, seran les que es determinin reglamentàriament, mitjançant decret
aprovat pel Consell de Govern, a proposta del titular de la conselleria competent en
matèria de treball.
Article 54
La Comissió Assessora és l’òrgan col·legiat de participació tripartit i paritari per a la
consulta i l’assessorament de l’actuació ordinària del Servei, les funcions de la qual són
les següents:
a) Proposar les línies d’actuació que han de regir el funcionament ordinari del
Servei, d’acord amb les directrius del Consell de Direcció.
b) Fer el seguiment i l’avaluació dels programes d’actuació del Servei, i també de la
gestió integral i territorial.
c) Proposar les mesures que s’estimin necessàries per complir millor les finalitats
del Servei.
d) Exercir totes les altres funcions de consulta que li encarreguin el Consell de
Direcció o el president.
Article 6
El nomenament i el cessament del director del Servei d’Ocupació de les Illes Balears
es realitzaran mitjançant decrets del Consell de Govern, a proposta del titular de la
conselleria amb competències en matèria de treball. El director del servi esmentat
tindrà la consideració d’alt càrrec.
Article 7
1. El personal del Servei d’Ocupació de les Illes Balears estarà integrat pel personal
de l’Administració de les Illes Balears que hi sigui adscrit, així com pel personal de nou
ingrés que s’incorpori d’acord amb la normativa vigent, i pel personal transferit de
l’INEM.
2. El procediment d’accés serà el mateix que l’aplicat per a l’ingrés en
l’Administració de la comunitat autònoma.
Article 8
El sistema pressupostari del Servei d’Ocupació de les Illes Balears serà l’establert
per la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i per les lleis de pressuposts de cada exercici.
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El pressupost del Servei d’Ocupació de les Illes Balears s’inclourà en els pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, de manera diferenciada com a
secció pressupostària.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
Disposició addicional primera5
La Conselleria d’Hisenda i Pressuposts realitzarà les modificacions pressupostàries
necessàries per habilitar els crèdits necessaris per a la posada en funcionament del
Servei d’Ocupació de les Illes Balears i l’acompliment d’aquesta llei.
Disposició addicional segona6
Totes les mencions que la Llei 7/2000, de 15 de juny, i la normativa reglamentària
de desplegament fan a la conselleria competent en matèria de treball s’han d’entendre
fetes a la conselleria d’adscripció que es fixi per mitjà dels decrets del president de les
Illes Balears pels quals s’estableixi l’estructura orgànica de les conselleries de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Disposició addicional tercera7
Les funcions i les competències dels òrgans col·legiats i unipersonals del Servei
d’Ocupació de les Illes Balears, que regulen els articles 3 i 5 d’aquesta llei, tenen rang
reglamentari i, en conseqüència, es poden modificar, alterar o suprimir per mitjà dels
Estatuts del Servei, en el marc del que estableix l’article 35.2 de la Llei 7/2010, de 21
de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

DISPOSICIONS FINALS
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
1. Es faculta al Govern de les Illes Balears per adoptar les mesures necessàries per a
la dissolució del Consorci per al Desenvolupament de la Formació Ocupacional
(CODEFOC).
2. En el moment de la dissolució, el Servei d’Ocupació de les Illes Balears es
subrogarà en els drets i en les obligacions derivats del convenis, contractes i concerts
subscrits pel Consorci per al Desenvolupament de la Formació Ocupacional, excepte
aquells referits a matèria de personal que s’estaran a allò previst als punts següents.
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3. El personal del CODEFOC s’integrarà al Servei d’Ocupació de les Illes Balears
conservant tots els seus drets, i s’estarà a allò que estableix el punt 4 d’aquesta
disposició.
4. Una vegada aprovada la relació de llocs de treball del Servei d’Ocupació de les
Illes Balears, el personal en relació laboral indefinida del CODEFOC, haurà d’optar per:
a) Integrar-se com a funcionari interí a la dita relació de llocs de treball.
b) Continuar com a personal laboral tot mantenint la relació laboral indefinida fins
que les seves funcions siguin assumides per funcionaris de carrera d’acord amb
un procediment reglat.
Disposició final tercera
Aquesta llei començarà a vigir l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.

