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Secció I. Disposicions generals
CONSELL DE GOVERN

9159

Decret 51/2016, de 5 d’agost, pel qual es modifica el Decret 37/2015, de 22 de maig, d’aprovació dels
Estatuts del Servei d’Ocupació de les Illes Balears

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb els articles 30.1 i 32.11 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la
Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, té competència exclusiva per regular l’organització, el règim i el funcionament de les seves institucions
pròpies, i té les competències executives en matèria de treball i formació professional contínua.
En l’exercici d’aquestes competències es va dictar la Llei 7/2000, de 15 de juny, de creació del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (d’ara
endavant, SOIB), per la qual es crea un organisme autònom, de caràcter administratiu, el SOIB, amb la finalitat de planificar, gestionar i
coordinar les polítiques d’ocupació, amb funcions concretes d’informació, orientació i intermediació en el mercat laboral, de foment de
l’ocupació en tots els seus vessants i de desenvolupament de la formació professional.
Mitjançant el Decret 37/2015, de 22 de maig, s’aprovaren els Estatuts del SOIB, en compliment de la disposició transitòria segona de la Llei
7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per tal d’adaptar-se a les previsions de
la Llei esmentada. Aquests Estatuts varen ser modificats pel Decret 79/2015, de 4 de setembre, i pel Decret 37/2016, de 8 de juliol.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2016/100/957841

D’acord amb l’article 30.2 de la Llei 7/2010, els organismes autònoms s’adscriuen a la conselleria a la qual correspon la direcció, l’avaluació
i el control dels resultats de la seva activitat. En coherència amb aquesta disposició, l’article 1 dels Estatuts del SOIB adscriu aquest ens a la
conselleria competent en matèria de treball, atès que la finalitat primordial del SOIB és la planificació, la gestió i la coordinació de les
polítiques actives d’ocupació, amb funcions concretes d’informació, d’orientació i d’intermediació en el mercat laboral, així com el foment
de l’ocupació en totes les seves vessants i el desenvolupament de la formació professional per a l’ocupació, segons determina l’article 1.3 de
la Llei 7/2000.
L’article 16.1 del Decret 37/2015 estableix l’estructura del SOIB en les àrees següents: assumptes generals; intermediació laboral; foment de
l’ocupació; formació per a l’ocupació, i orientació per a l’ocupació i l’autoocupació.
Actualment, el SOIB passa a gestionar més recursos econòmics procedents de fons de l’Estat i fons socials europeus, la qual cosa permetrà
impulsar noves polítiques d’ocupació adreçades a col·lectius d’aturats cada vegada més específics. Per assolir aquests objectius s’ha fet
necessari una redistribució de personal augmentant de personal altres àrees en detriment de l’àrea d’assumptes generals del SOIB.
Atès l’anterior, s’ha considerat adequat establir estatutàriament que la secretaria general de la conselleria d’adscripció pugui col·laborar amb
les funcions de l’àrea d’assumptes generals del SOIB, mentre aquest ens no disposi del personal necessari que garanteixi la gestió àgil i
eficient dels seus objectius.
Per tot això, a proposta del conseller de Treball, Comerç i Indústria, consultat el Consell de Direcció del SOIB en la sessió de dia 2 d’agost de
2016 i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 5 d’agost de 2016,

DECRET

Article únic
Modificació de l’annex del Decret 37/2015, de 22 de maig, d’aprovació dels Estatuts del Servei d’Ocupació de les Illes Balears
S’afegeix un punt 3 a l’article 16 de l’annex esmentat, amb el contingut següent:
3. Les funcions de l’àrea d’assumptes generals es podran dur a terme amb la col·laboració dels òrgans i de les corresponents unitats
administratives de la secretaria general de la conselleria d’adscripció.
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Disposició final única
Entrada en vigor
Aquest Decret comença a vigir el mateix dia que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 5 d’agost de 2016
La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias
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El conseller de Treball, Comerç i Indústria
Iago Negueruela i Vázquez
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