
Num. 12010
Decret 50/2011, de 20 de maig, pel qual es modifiquen els
Estatuts de l’Institut de Biologia Animal de les Balears, SA

La disposició addicional sisena de la Llei 3/1989, de 29 de març, d’enti-
tats autònomes i empreses públiques de les Illes Balears, en l’apartat a, va pre-
veure la creació d’una empresa pública constituïda com a societat mercantil,
l’objectiu de la qual és la gestió i la prestació de serveis a explotacions ramade-
res.

Aquesta previsió es va dur a terme amb l’aprovació del Decret 101/1989,
de 15 de novembre, de creació de la societat anònima Institut de Biologia
Animal de les Balears, SA (IBABSA). La societat esmentada es va constituir per
un temps indefinit en l’escriptura atorgada el dia 20 de desembre de 1989 davant
el senyor José Manuel de La Cruz Lagunero, notari de Palma.

El Consell d’Administració d’IBABSA està integrat pel Govern de les
Illes Balears i pels consells insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa i
Formentera. Constitueix una societat integrada dins el sector públic autonòmic,
de conformitat amb el que disposa l’article 1.3 c del Text refós de la Llei de
finances de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret
legislatiu 1/2005, de 24 de juny, i la resta de legislació que hi concorda. Així ho
preveu també l’article 2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic ins-
trumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La nova Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic,
estableix un règim jurídic peculiar pel que fa a les relacions contractuals de les
administracions públiques i de la resta de poders adjudicadors amb les seves
entitats instrumentals, sempre que els estatuts o l’instrument jurídic equivalent
que regeixen aquestes entitats instrumentals prevegin expressament determinats
aspectes d’aquest règim jurídic, en els termes que estableix la mateixa Llei.

La Junta General Extraordinària de la Societat, en la sessió de dia 20 d’a-
gost de 2009, va acordar per unanimitat ampliar l’objecte social de l’entitat i
incloure-hi la millora dels processos de producció, elaboració o transformació
dels productes agroalimentaris mitjançant la certificació de marques de qualitat,
i les activitats de recerca, desenvolupament i innovació en els sectors agrícola i
ramader. A més, de conformitat amb el que preveu la Llei 30/2007, es va acor-
dar reconèixer el caràcter de la societat de mitjà propi de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta d’administracions públi-
ques.

L’apartat 1 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 estableix que, sens perjudici de les competències de control que aques-
ta Llei atribueix a les conselleries a les quals estigui adscrit l’ens, les quals són
aplicables a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, els ens del sector públic
instrumental s’han de regir per la normativa vigent en el moment de l’entrada
en vigor d’aquesta norma, fins que s’adaptin a les previsions que conté.

D’acord amb l’article 20.3 de la Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats
autònomes i empreses públiques de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
—norma vigent en la data en què es varen adoptar els acords de modificació dels
Estatuts esmentats—, els estatuts d’aquestes entitats instrumentals han de ser
aprovats pel Consell de Govern, la qual cosa exigeix interpretar que les modifi-
cacions estatutàries posteriors també han de ser aprovades o autoritzades per
aquest òrgan de govern de la Comunitat Autònoma.

Per això, a proposta del conseller de Presidència, i havent-ho considerat el
Consell de Govern en la sessió del dia 20 de maig de 2011, 

DECRET

Article únic
Modificació dels Estatuts de l’Institut de Biologia Animal de les

Balears, SA

S’autoritza la modificació de l’article 2 dels Estatuts de l’Institut de
Biologia Animal de les Balears, SA (IBABSA), en el sentit següent:

a) S’afegeixen els apartats 9 i 10 a l’article 2, els quals queden redactats
de la manera següent:

Article 2
Objecte social
[...]
9. La millora dels processos de producció, elaboració o transformació dels

productes agroalimentaris mitjançant la certificació de marques de qualitat.
10. Activitats de recerca, desenvolupament i innovació en els sectors agrí-

cola i ramader. 

b) S’hi afegeix un nou article —l’article 2 bis—, amb la redacció següent:

Article 2 bis
Règim de la societat com a mitjà propi instrumental de les administracions

públiques i dels ens instrumentals

1. De conformitat amb el que preveu l’article 24.6 de la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de contractes del sector públic, la societat té el caràcter de mitjà
propi de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la
resta d’administracions públiques, com també de tots els ens instrumentals d’a-
questes administracions que, d’acord amb la Llei 30/2007, de 30 d’octubre,
s’hagin de considerar poders adjudicadors, sempre que es comprovin les condi-
cions a què es refereix l’apartat 3 següent.

2. A aquest efecte, qualsevol de les administracions o entitats esmentades
en l’apartat anterior pot encarregar a la societat l’execució de qualsevol actua-
ció material relacionada amb l’objecte social esmentat en l’article 2 d’aquests
Estatuts, sense que, per la seva banda, la societat pugui participar en cap licita-
ció de contractació pública convocada per aquestes administracions o ens ins-
trumentals. La contraprestació a favor de la societat per raó dels encàrrecs de
gestió que rebi d’aquests poders adjudicadors s’ha d’ajustar a les tarifes apro-
vades per l’Administració autonòmica, les quals s’han de calcular en funció dels
costs reals imputables a l’execució dels projectes, tot tenint en compte especial-
ment la informació que, a aquest efecte, aporti la societat. En tot cas, les tarifes
aplicables a cadascun dels encàrrecs s’han d’aprovar amb anterioritat a la for-
malització dels actes o acords que contenguin els encàrrecs per mitjà d’una reso-
lució de la persona titular de la conselleria competent en matèria d’agricultura i
pesca.

3. En tot cas, el caràcter de mitjà propi de la societat a què es refereixen
els apartats anteriors exigeix que la societat compleixi els criteris per poder ser
considerada com una entitat del sector públic autonòmic, en els termes que pre-
veu l’article 1.3 c del Text refós de la Llei de finances de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24 de
juny, sempre que, a més, el 100 % del capital de la societat sigui de titularitat
pública. D’aquesta manera, en el cas que no es compleixin ambdues circums-
tàncies, la societat no adquireix o, si escau, perd la condició de mitjà propi ins-
trumental de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de
la resta d’administracions públiques i ens instrumentals.

Disposició final única
Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears. No obstant això, produeix efectes des del moment
en què s’aprovi.

Palma, 20 de maig de 2011

El president
Francesc Antich i Oliver

El conseller de Presidència
Albert Moragues Gomila

— o —

CONSELLERIA DE TURISME I TREBALL
Num. 12028

Decret 55/2011, de 20 de maig, regulador de l’estructura orga-
nitzativa del procediment de reconeixement de les competències
professionals adquirides per l’experiència laboral o vies no for-
mals de formació a la comunitat autònoma de les Illes Balears 

Els articles 149.1.7.a i 30.a de la Constitució espanyola estableixen la
competència exclusiva de l’Estat sobre la regulació de la legislació laboral,
sense perjudici que els òrgans de les comunitats autònomes l’executin, i de les
condicions d’obtenció, expedició i homologació de títols acadèmics i professio-
nals i normes bàsiques per al desenvolupament de l’article 27 de la Constitució,
a fi de garantir el compliment de les obligacions dels poders públics en aquesta
matèria.

La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’auto-
nomia de les Illes Balears, estableix en l’article 32.11 que correspon a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears la funció executiva en matèria de
legislació laboral i formació professional per a l’ocupació, en els termes que
estableixin les lleis i normes reglamentàries que, en desenvolupament de la seva
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legislació, dicti l’Estat.
La Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la for-

mació professional, té per objecte l’ordenació d’un sistema integral de formació
professional, qualificacions i acreditació, que respongui amb eficàcia i transpa-
rència a les demandes socials i econòmiques mitjançant les diverses modalitats
formatives.

Incorpora, com un dels elements constitutius del sistema integrat de qua-
lificacions i formació professional, l’avaluació, el reconeixement i l’acreditació
de les competències professionals adquirides per l’experiència laboral i altres
aprenentatges informals i no formals.

La regulació del procediment té lloc en el Reial decret 1224/2009, de 17
de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per
l’experiència laboral. Es determina que el procediment és únic, tant per a l’àm-
bit educatiu com per a l’àmbit laboral, i es disposa, a l’article 21.1.b), que a cada
comunitat autònoma, les administracions educatives i laborals competents, esta-
bliran conjuntament l’estructura organitzativa responsable d’aquest procedi-
ment, i garantiran la participació de les organitzacions empresarials i sindicals
més representatives.

Aquesta estructura ha d’indicar, almenys, els òrgans, unitats i col·lectius
encarregats de realitzar les funcions de gestió única del procediment, seguiment
i avaluació de resultats, informació, assessorament, avaluació dels candidats,
acreditació i registre de les unitats de competència.

Mitjançant el Decret 39/2000, de 10 de març, es crea i regula el Consell
de Formació Professional de les Illes Balears, com a òrgan consultiu, de parti-
cipació institucional i d’assessorament del Govern de les Illes Balears respecte
de tota la formació professional. El Consell de Formació Professional de les
Illes Balears és l’òrgan encarregat de promoure la col·laboració i coordinació
entre els òrgans de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears amb competèn-
cies o responsabilitats en matèria de formació professional i els corresponents
òrgans representatius del sector productiu.

L’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB),
creat i regulat pel Decret 104/2001, de 20 de juliol, és una unitat administrativa
adscrita a la conselleria competent en matèria d’educació, que té atorgades, en
el marc de les finalitats i les competències que li són pròpies, les tasques de
suport tècnic al Consell de Formació Professional de les Illes Balears. L’IQPIB
, d’acord amb l’article 4 del Decret que el crea, té atribuïdes entre les seves fina-
litats, les funcions d’establir els criteris per definir la competència professional
de la qualificació, emetre les acreditacions de la qualificació professionals
adquirides mitjançant els procediments d’aprenentatges no formals i/o l’expe-
riència professional. Així mateix, d’acord amb el subapartat 21 de l’esmentat
article 4 se li atribueix qualsevol altra funció relacionada o que sigui coherent
amb les finalitats i funcions del l’Institut.

El Govern de les Illes Balears, els sindicats UGT i CCOO i les organitza-
cions empresarials CAEB i PIMEB signaren, el 14 de juliol de 2009, el Pla
d’Ocupació de les Illes Balears (POIB), vigent fins l’any 2011. Tots els objec-
tius i accions tractats en el POIB s’estructuren en cinc grans prioritats, entre les
quals es troba la de millorar la qualificació i el capital humà. Una de les mesu-
res d’actuació previstes és la creació del dispositiu autonòmic de certificació de
les competències professionals dels treballadors.

Amb la finalitat de fer possible que les persones puguin capitalitzar l’ex-
periència laboral i els aprenentatges no formals per mitjà del reconeixement i
acreditació de les unitats de competència integrades en qualificacions incloses
en el Catàleg nacional de qualificacions professionals, el present Decret deter-
mina l’estructura i organització del procediment d’avaluació i d’acreditació de
les competències professionals adquirides per l’experiència laboral o vies no
formals de formació, a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l’empara
del Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol.

Per tot això, a proposta conjunta dels consellers de Turisme i Treball, i
d’Educació i Cultura, i havent-ho considerat el Consell de Govern a la sessió de
dia 20 de maig de 2011,  

DECRET

Capítol I
Objecte i gestió del procediment

Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació

1. El present Decret té per objecte establir l’estructura organitzativa
responsable del procediment d’avaluació i acreditació de les competències pro-
fessionals, adquirides mitjançant l’experiència laboral o de vies no formals de
formació a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. Per mitjà d’aquest Decret es crea el Registre d’Unitats de
Competència Professional de les Illes Balears i el Registre del Personal Assessor

i Avaluador del procediment regulat en el Reial decret 1224/2009, de 17 de
juliol, habilitat a les Illes Balears.

3. El procediment i els requisits per a l’avaluació i acreditació de les
competències professionals adquirides mitjançant l’experiència laboral o de vies
no formals de formació, així com els efectes d’aquesta avaluació i acreditació
de competències, es troben regulats en el Reial decret 1224/2009, de 17 de
juliol.

Capítol II
Estructura organitzativa i funcions

Article 2
Estructura organitzativa responsable del procediment a les Illes

Balears

En virtut del que estableix l’apartat b) de l’article 21 del Reial decret
1224/2009, de 17 de juliol, s’estableixen el òrgans següents com a responsables
de l’estructura organitzativa del procediment d’acreditació de competències
professionals a les Illes Balears:

1. La Conselleria d’Educació i Cultura i el Servei d’Ocupació de les
Illes Balears, conjuntament o separadament, aprovaran les convocatòries públi-
ques del procediment d’avaluació i acreditació de les competències professio-
nals adquirides per experiència laboral o de vies no formals de formació, i
garantiran l’estructura organitzativa necessària per a la gestió del procediment.
En cas d’aprovar-se de forma separada serà preceptiu un informe favorable vin-
culant de l’òrgan administratiu no convocant.

2. La Conselleria d’Educació i Cultura i el Servei d’Ocupació de les
Illes Balears garantiran una convocatòria anual per donar resposta a les sol·lici-
tuds presentades a l’Institut de Qualificacions Professionals de les Illes Balears,
en compliment dels punts 3 i 4 de l’article 10 del Reial decret 1224/2009, de 17
de juliol.

3. L’Institut de Qualificacions Professionals de les Illes Balears, amb la
finalitat de fer efectiu el principi de gestió única del procediment d’avaluació i
acreditació de les competències professionals adquirides mitjançant experiència
laboral o de vies no formals de formació, serà l’òrgan responsable de desenvo-
lupar l’estructura organitzativa responsable del procediment, així com d’assumir
les funcions de gestió de dit procediment.

4. El Consell de Formació Professional de les Illes Balears participarà
com a òrgan assessor i consultiu en la planificació de les convocatòries propo-
sades per la Conselleria d’Educació i Cultura i/o el Servei d’Ocupació de les
Illes Balears, emetent un informe amb caràcter previ a l’aprovació de cada con-
vocatòria, així com en el seguiment i avaluació del desenvolupament i resultats
de dit procediment.

Secció 1a
Gestió, coordinació i seguiment del procediment

Article 3
Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears

1. L’Institut de Qualificacions Professionals de les Illes Balears serà
l’òrgan encarregat de desenvolupar l’estructura organitzativa responsable del
procediment, així com de gestionar i coordinar el procediment d’avaluació i
acreditació en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. En atenció a les funcions pròpies, l’Institut de Qualificacions
Professionals de les Illes Balears proposarà a la Conselleria competent en matè-
ria d’educació i al Servei d’Ocupació de les Illes Balears la planificació i el con-
tingut de les convocatòries de procediments, i realitzarà les tasques de gestió
determinades a l’article 22 del Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol:

a) Dirigir i coordinar la gestió del procediment, impulsant-ne el desen-
volupament i la qualitat.

b) Facilitar a l’Administració General de l’Estat les dades necessàries
per al seguiment i l’avaluació del procediment, en els termes que estableix el
Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol. 

c) Proposar la composició de les comissions d’avaluació.
d) Dictar les instruccions que han d’orientar les actuacions de les

comissions d’avaluació.
e) Planificar i gestionar la formació inicial i contínua del personal

assessor i avaluador.
f) Habilitar el personal assessor i avaluador, i mantenir-ne el registre,

així com nomenar per a cada una de les convocatòries els professionals habili-
tats.

g) Proposar les seus per a la realització de les diferents fases del proce-
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diment.
h) Guardar i custodiar l’expedient que es generi en el procediment, en

el qual es recollirà la documentació de cada candidat i candidata i la documen-
tació generada pel personal assessor i les comissions d’avaluació al llarg del
procés.

i) Acreditar les unitats de competència als candidats i candidates que
hagin superat el procediment d’avaluació.

j) Realitzar les funcions assenyalades a l’article 20 del Reial decret
1224/2009, de 17 de juliol, en relació amb les persones que han participat en el
procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals, un cop
conclòs aquest.

k) Registrar les acreditacions expedides i transferir, tal com estableix
l’article 18.2 del Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, els resultats al registre
de caràcter estatal, nominal i per unitats de competència acreditades.

l) Establir un pla de qualitat del procés; realitzar, en compliment de
l’article 30 del Reial decret 1224/2009, el seguiment de les actuacions del pro-
cediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals mitjançant
les verificacions o auditories internes i externes i avaluar-ne els resultats, eme-
tent el corresponent informe davant el Consell de Formació Professional de les
Illes Balears.

m) Impulsar la integració del Sistema d’informació i orientació profes-
sional de les Illes Balears, facilitant la formació i l’actualització del personal
informador i orientador, en compliment de l’article 8 del Reial decret
1224/2009, de 17 de juliol.

n) Col·laborar amb el Ministeri de Treball i Immigració i amb el
Ministeri d’Educació en l’elaboració dels instruments per optimitzar el procedi-
ment i garantir la seva homogeneïtat i fiabilitat, en compliment de l’article 9 del
Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol.

o) Complementar els instruments de suport regulats a l’article 9 del
Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, per tal d’adaptar la metodologia d’ava-
luació a les necessitats específiques.

3. L’Institut de Qualificacions Professionals de les Illes Balears, per tal
de facilitar la qualificació de persones adultes que no estiguin en possessió del
títol de graduat en educació secundària obligatòria i facilitar que puguin obtenir
com a mínim una qualificació professional de nivell I, proposarà a la Conselleria
d’Educació i Cultura i al Servei d’Ocupació de les Illes Balears la realització
d’una convocatòria anual del procediment. Aquesta convocatòria serà proposa-
da atenent les sol·licituds que s’hagin presentat pels interessats, fins al moment
de la convocatòria, a l’Institut de Qualificacions Professionals de les Illes
Balears.

Article 4
Consell de Formació Professional de les Illes Balears

1. El Consell de Formació Professional de les Illes Balears ha d’infor-
mar sobre la planificació anual i cada una de les convocatòries de procediments
amb caràcter previ a la seva aprovació.

2. El Consell de Formació Professional de les Illes Balears durà a terme
el seguiment i l’avaluació del desenvolupament i resultats de la gestió i coordi-
nació dels procediments. En aquest sentit, es crearà una comissió de treball de
caràcter permanent.

3. Mitjançant el Consell de Formació Professional de les Illes Balears
es garanteix la participació de les organitzacions empresarials i sindicals més
representatives a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Article 5
Les organitzacions empresarials i sindicals

Les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de les Illes
Balears, a més de participar en el procediment a través dels seus representants
en el Consell de Formació Professional de les Illes Balears, podran col·laborar
aportant personal expert, i podran sol·licitar la realització de convocatòries espe-
cífiques per donar resposta tant a les necessitats en determinades empreses, sec-
tors professionals i productius com a les de col·lectius amb dificultats especials
d’inserció i/o integració laboral.

Secció 2a
Informació i orientació del procediment

Article 6
Funcions d’Informació i Orientació

1. La Conselleria d’Educació i Cultura i el Servei d’Ocupació de les
Illes Balears s’encarregaran de garantir, abans, durant i després del procediment,
un servei obert i permanent d’informació i d’orientació, a totes les persones que
ho sol·licitin, sobre la naturalesa i les fases del procediment, l’accés a aquest, els

seus drets i obligacions, les acreditacions oficials que poden obtenir i els efec-
tes d’aquestes, per tal de facilitar la presa de decisions fonamentades sobre la
seva participació. Així mateix, han de garantir, l’acompanyament necessari al
seu començament i desenvolupament, tal com disposa l’article 8 del Reial decret
1224/2009, de 17 de juliol.

2. La conselleria competent en matèria d’educació i el Servei
d’Ocupació de les Illes Balears proporcionaran els serveis d’informació i d’o-
rientació i establiran els mitjans necessaris perquè aquesta informació i orienta-
ció sigui facilitada també, i si escau, per les administracions locals, els agents
econòmics i socials més representatius, cambres de comerç i altres entitats i
organitzacions públiques i privades del territori de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, per tal de garantir una àmplia cobertura dels serveis a tot el terri-
tori.

3. L’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears
facilitarà al personal informador i orientador o a les entitats que proporcionen
aquest servei els models de qüestionaris d’autoavaluació de les unitats de com-
petència que siguin objecte d’avaluació en cada convocatòria, amb la finalitat
que les persones participants identifiquin la seva possible competència profes-
sional en alguna d’aquestes.

4. L’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears
facilitarà la formació i actualització en matèria del procediment de reconeixe-
ment de les competències professionals, als professionals de la Conselleria
d’Educació i Cultura i del Servei d’Ocupació de les Illes Balears que desenvo-
lupin funcions d’informació i orientació del procediment en el territori autonò-
mic.

Secció 3a
Assessorament i avaluació

Article 7
Funcions d’assessorament i avaluació

1. En relació amb la fases d’assessorament i d’avaluació regulades als
articles 15 i 16 del Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, corresponen a
l’Institut de Qualificacions Professionals de les Illes Balears les funcions
següents:

a) Expedir les habilitacions necessàries per poder desenvolupar les fun-
cions d’assessorament i/o d’avaluació.

b) Designar el personal assessor, avaluador i proposar la composició de
les comissions d’avaluació, d’entre les persones que comptin amb la correspo-
nent habilitació.

c) Formar el personal assessor i avaluador que participa en el procedi-
ment de reconeixement de les competències professionals que regula el Reial
decret 1224/2009, de 17 de juliol.

Article 8
Comissions d’avaluació

1. Les comissions d’avaluació seran nomenades a la convocatòria per
l’òrgan responsable, a proposta de l’Institut de Qualificacions Professionals de
les Illes Balears, atenent les necessitats de les diferents especialitats o famílies
professionals corresponents a les unitats de competència per a les quals s’hagi
convocat el procediment d’avaluació i d’acreditació.

2. Cada comissió estarà formada per un mínim de cinc persones habili-
tades per avaluar. Una d’elles exercirà la presidència, l’altra la secretaria i, com
a mínim, hi ha d’haver tres vocals. Es garantirà la presència de personal ava-
luador tant del sector formatiu com del productiu. Excepcionalment, l’Institut de
Qualificacions Professionals de les Illes Balears podrà proposar que es designin
comissions d’avaluació en què falti algun dels dos sectors si d’altra manera no
es pogués realitzar la fase d’avaluació.

3. La persona que ocupi la presidència serà la responsable dels treballs
de la comissió i mantindrà la necessària coordinació entre les diferents fases del
procediment. Per poder ser nomenat president de la comissió d’avaluació s’hau-
rà de tenir la condició d’empleat públic de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, i tenir una experiència laboral o docent de, com
a mínim, sis anys o haver actuat durant dos anys en funcions d’assessoria o d’a-
valuació en aquest procediment.

4. El secretari o secretària donarà fe dels acords presos per la comissió
i serà un empleat públic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

5. La comissió d’avaluació podrà proposar la incorporació de profes-
sionals qualificats en qualitat d’experts, amb veu però sense vot, que seran
nomenats, si escau, per l’òrgan administratiu que ha convocat.

6. Per tal de protegir la imparcialitat i rigor tècnic de l’avaluació, i
sense perjudici de les peculiaritats previstes en aquest Decret, el funcionament i
les actuacions de les comissions d’avaluació estaran subjectes a la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del pro-
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cediment administratiu comú.
7. Són funcions de les comissions d’avaluació:
a) Organitzar el procés d’avaluació a través d’un pla que inclogui les

activitats o proves necessàries i la gestió derivada de la seva actuació. En la pla-
nificació prèvia constaran, almenys, les activitats i els mètodes d’avaluació, així
com els llocs i dates prevists.

b) Determinar els mètodes i instruments d’avaluació de la competència
professional. Aquests mètodes poden ser, entre d’altres, l’observació del candi-
dat o candidata en el lloc de treball, simulacions, proves estandarditzades de
competència professional o entrevista professional.

c) Valorar la documentació aportada pels candidats o candidates i per
l’informe aportat per l’assessor o assessora. Es podrà requerir a la persona inte-
ressada, si això fos necessari, que aporti documentació complementària que evi-
denciï l’adquisició de les competències professionals que sol·licita que li siguin
reconegudes.

d) Avaluar la competència professional a partir de la informació reco-
llida i les evidències generades i registrades durant tot el procediment, prenent
com a referent les realitzacions professionals i els criteris de realització de cada
una de les unitats de competència.

e) Recollir els resultats en una acta d’avaluació.
f) Realitzar la proposta de certificació corresponent per a l’acreditació

dels candidats i candidates.
g) Resoldre les reclamacions que puguin presentar els candidats i can-

didates durant el procés d’avaluació.
h) Informar el candidat i candidata dels resultats de l’avaluació, així

com sobre les oportunitats per completar la formació i obtenir l’acreditació
completa de títols de formació professional o certificats de professionalitat.

i) Remetre l’expedient del procés, en el qual es recolliran tots els regis-
tres i resultats produïts durant tot el procediment, juntament amb la proposta de
certificació a l’Institut de Qualificacions Professionals de les Illes Balears per a
la seva custòdia.

j) Documentar el procés d’avaluació per al seguiment, control i asse-
gurament de la qualitat.

k) Totes les altres vinculades a les seves funcions que li assigni
l’Institut de Qualificacions Professionals de les Illes Balears.

Secció 4a
Acreditació i registre

Article 9
Funcions d’acreditació, expedició i registre de les acreditacions de les

unitats de competència

1. L’Institut de Qualificacions Professionals de les Illes Balears és l’òr-
gan encarregat d’expedir l’acreditació de les unitats de competència als candi-
dats i candidates que superin el procés d’avaluació, segons el procediment pre-
vist en el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol. A aquests efectes usaran els
models recollits en els annexos III-A i III-B del Reial decret 1224/2009, de 17
de juliol.

2. L’Institut de Qualificacions Professionals de les Illes procedirà d’o-
fici a registrar en el Registre d’Unitats de Competències Professionals de les
Illes Balears que es crea mitjançant aquest Decret les acreditacions d’unitats de
competència expedides en el marc del procediment establert pel Reial decret
1224/2009, de 17 de juliol, i transferirà els resultats al registre, de caràcter esta-
tal, nominal i per unitats de competència acreditades, que es creï en compliment
de l’article 18.2 del Reial decret 1224/2009.

Secció 5a
Instruments de suport al procediment

Article 10
Seus per a la realització del procediment de reconeixement de les

competències professionals

1. La Conselleria d’Educació i Cultura i el Servei d’Ocupació de les
Illes Balears autoritzaran les seus per la realització de les diferents fases d’ins-
trucció i resolució del procediment d’entre les assenyalades a l’article 29 del
Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol.

2. Correspon a l’Institut de Qualificacions Professionals de les Illes
Balears proposar a la Conselleria d’Educació i Cultura i al Servei d’Ocupació
de les Illes Balears, atenent la titularitat del centre de realització, les seus a auto-
ritzar.

3. Correspon a la Conselleria competent en matèria d’educació i al
Servei d’Ocupació de les Illes Balears subscriure convenis amb empreses o enti-
tats públiques o privades en els supòsits assenyalats a l’article 29.2 Reial decret
1224/2009, de 17 de juliol.

Capítol III
Registre d’Unitats de competències professionals de les Illes Balears

Article 11
Registre d’Unitats de competència professional de les Illes Balears

1. Es crea el registre d’Unitats de Competència Professional de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El registre d’Unitats de Competència Professional de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears s’adscriu a l’Institut de Qualificacions
Professionals de les Illes Balears, que serà responsable de la seva organització,
gestió i funcionament.

Article 12
Objecte d’inscripció

1. El Registre d’Unitats de Competència Professional de les Illes
Balears inclourà dades de caràcter personal i professional relatives a les unitats
de competència acreditades per l’Institut de Qualificacions Professionals de les
Illes Balears a qui hagi demostrat la seva competència professional mitjançant
el procediment recollit en el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reco-
neixement de les competències professionals adquirides per l’experiència labo-
ral.

2. Les acreditacions emeses per l’Institut de Qualificacions
Professionals de les Illes Balears a qui superi el procés d’avaluació, d’acord amb
el procediment regulat al Reial decret 1224/2009, s’inscriuran d’ofici en el
Registre d’Unitats de Competència Professional de les Illes Balears.

3. Per tal de garantir l’exercici eficaç del dret dels ciutadans recollit a
l’article 6.2 b) de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciuta-
dans als serveis públics, l’Institut de Qualificacions Professionals de les Illes
Balears facilitarà l’accés a la resta d’administracions públiques, a les dades rela-
tives als interessats que es trobin registrades i es trobin en suport electrònic,
especificant les condicions, protocols i criteris funcionals o tècnics necessaris
per a accedir a les dades amb les màximes garanties de seguretat, integritat i dis-
ponibilitat, de conformitat amb el que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva normativa
de desenvolupament.

4. La disponibilitat de les dades estarà limitada estrictament a aquelles
dades registrades que siguin requerides als ciutadans per la resta d’administra-
cions per a la tramitació i resolució dels procediments i actuacions de la seva
competència d’acord amb la seva normativa reguladora. L’accés a les dades de
caràcter personal estarà, a més, condicionat al compliment de les condicions
establertes a l’article 6.2.b) de la Llei 11/2007, de 22 de juny.

5. En compliment del que estableixen els apartats anteriors, el Registre
d’Unitats de Competència Professional de la CAIB s’haurà de coordinar de
manera electrònica amb el Registre de Títols de Formació Professional i amb el
de certificats de professionalitat de les Illes Balear, mitjançant un dispositiu
electrònic únic.

Article 13
Funcions del Registre d’Unitats de Competència Professional de les

Illes Balears

Les funcions del Registre d’Unitats de Competència Professional de les
Illes Balears seran les següents: 

a) Inscriure i anotar les acreditacions d’unitats de competències expedides
a què es refereix l’article 12.1 d’aquest Decret. 

b) Emetre certificacions sobre les dades registrades.
c) Facilitar l’exercici de l’accés i explotació de les seves dades.
d) Mantenir un arxiu documental i/o informatitzat en el qual es diposita-

ran els documents que hagin servit per a realitzar les inscripcions.
e) La custòdia dels documents i l’arxiu d’aquells que hagin servit per

adoptar la decisió que escaigui.

Capítol IV
Registre del Personal Assessor i Avaluador del procediment regulat en el

Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, habilitat a les Illes Balears

Article 14
Registre del Personal Assessor i Avaluador del procediment regulat en

el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, habilitat a les Illes Balears

1. Es crea el Registre del Personal Assessor i Avaluador del procedi-
ment regulat en el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, habilitat a les Illes
Balears.
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2. El Registre del Personal Assessor i Avaluador habilitat a les Illes
Balears s’adscriu a l’Institut de Qualificacions Professionals de les Illes Balears,
que serà responsable de la seva organització, gestió i funcionament.

Article 15
Objecte d’inscripció

1. El Registre del Personal Assessor i Avaluador habilitats a les Illes
Balears inclourà dades de caràcter personal i professional relatives a les perso-
nes habilitades per l’Institut de Qualificacions Professionals de les Illes Balears
per a participar en el procediment recollit en el Reial decret 1224/2009, de 17
de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per
l’experiència laboral.

2. Les habilitacions emeses per l’Institut de Qualificacions
Professionals de les Illes Balears, d’acord amb el procediment regulat al Reial
decret 1224/2009, de 17 de juliol, s’inscriuran d’ofici en el Registre del Personal
Assessor i Avaluador del procediment regulat en el Reial decret 1224/2009, de
17 de juliol, habilitat a les Illes Balears.

3. Per tal de garantir l’exercici eficaç del dret dels ciutadans recollit a
l’article 6.2 b) de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciuta-
dans als serveis públics, l’Institut de Qualificacions Professionals de les Illes
Balears facilitarà l’accés a la resta d’administracions públiques, a les dades rela-
tives als interessats que es trobin registrades i es trobin en suport electrònic,
especificant les condicions, protocols i criteris funcionals o tècnics necessaris
per a accedir de les dades amb les màximes garanties de seguretat, integritat i
disponibilitat, de conformitat amb el que es disposa en la Llei orgànica 15/1999,
de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la seva norma-
tiva de desenvolupament.

4. La disponibilitat de les dades estarà limitada estrictament a aquelles
dades registrades que siguin requerides als ciutadans per la resta d’administra-
cions per a la tramitació i resolució dels procediments i actuacions de la seva
competència d’acord amb la seva normativa reguladora. L’accés a les dades de
caràcter personal estarà, a més, condicionat al compliment de les condicions
establertes a l’article 6.2.b) de la Llei 11/2007, de 22 de juny.

Article 16
Funcions del Registre del Personal Assessor i Avaluador del procedi-

ment regulat en el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, habilitat a les Illes
Balears

Les funcions del Registre del Personal Assessor i Avaluador habilitat a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears seran les següents: 

a) Inscriure i anotar les habilitacions expedides a què es refereix aquest
Decret. 

b) Emetre certificacions sobre les dades registrades.
c) Facilitar l’exercici de l’accés i explotació de les seves dades.
d) Mantenir un arxiu documental i/o informatitzat en el qual es diposita-

ran els documents que hagin servit per a realitzar les inscripcions.
e) La custòdia dels documents i l’arxiu d’aquells que hagin servit per

adoptar la decisió que escaigui.

Disposició addicional primera
Finançament

1. A cada convocatòria s’indicarà la despesa màxima prevista per a la
seva execució així com les partides pressupostàries a les quals s’imputa l’es-
mentada despesa.

2. El Servei d’Ocupació de les Illes Balears i la Conselleria d’Educació
i Cultura hauran de garantir els recursos complementaris als ingressos obtinguts
per les taxes corresponents, si s’escau, a la inscripció i participació en el proce-
diment, segons les disponibilitats pressupostàries.

Disposició addicional segona
Administració electrònica

El Servei d’Ocupació de les Illes Balears i la Conselleria d’Educació i
Cultura habilitaran les condicions tecnològiques necessàries perquè les rela-
cions amb els interessats i amb la resta d’administracions en la tramitació dels
procediments administratius recollits en el Reial decret 1224/2009, de 17 de
juliol, i els relatius al Registre de Competències Professionals, es puguin realit-
zar, en la seva totalitat, per mitjans electrònics, sempre que ho permetin les dis-
ponibilitats pressupostàries, d’acord amb els principis de la Llei 11/2007, de 22
de juny, d’accés electrònic dels ciutadans dels serveis públics.

Disposició addicional tercera
Retribucions dels professionals implicats en el procediment

1. El personal assessor, avaluador i expert que actuï com a tal en les
diferents convocatòries realitzades a l’empara d’aquest Decret podrà percebre,
una vegada finalitzat el procediment, les compensacions econòmiques que en
matèria d’assistència preveu el Decret 54/2002, de 12 d’abril, pel qual es regu-
len les indemnitzacions per raó del servei del personal de l’Administració auto-
nòmica de les Illes Balears, sempre que es trobin dins del seu àmbit personal
d’aplicació.

2. El nombre màxim d’assistències o hores a associar per a cada asses-
sor/assessora o membre de la comissió d’avaluació serà fixat a cada convocatò-
ria. En aquest sentit, l’Institut de Qualificacions Professionals de les Illes
Balears emetrà un certificat acreditatiu del nombre d’hores d’assistències
corresponents a cada professional i proposarà l’abonament de les corresponents
compensacions, de conformitat amb el límit fixat a la normativa vigent.

Disposició derogatòria única

Queden derogades les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposin al
que disposa aquest Decret.

Disposició final primera
Desenvolupament normatiu

Es faculta els titulars de la conselleria d’Educació i Cultura i de la
Conselleria de Turisme i Treball a dictar totes les disposicions que siguin neces-
sàries per al desplegament i l’execució d’aquest Decret.

Disposició final segona
Entrada en vigor

Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 20 de maig de 2011

EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver

La consellera de Turisme i Treball
Joana M. Barceló i Martí

El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

— o —

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
Num. 12011

Decret 51/2011, de dia 20 de maig, pel qual es crea el CEIP Nou
de Campos a Campos 

La creació de centres públics correspon al govern autonòmic, d’acord amb
l’article 17 de la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’e-
ducació, que desplega l’article 2 del Títol I, de l’Annex del Decret 119/2002, de
27 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament orgànic de les escoles d’educa-
ció infantil, dels col·legis d’educació primària i dels col·legis d’educació infan-
til i primària.

El progressiu augment d’alumnes per escolaritzar i l’alt índex de matrícu-
la que els darrers anys s’està donant a la zona evidencia la necessitat de comp-
tar-hi amb nous centres educatius.

Atès tot això, a proposta del conseller d’Educació i Cultura, i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de 20 de maig de 2011,

Decret

Primer. 

Es crea el centre d’educació infantil i primària següent:

Codi del centre: 07014910
Denominació: CEIP Nou de Campos
Domicili: C/ Cabrera, s/n
Localitat: Campos
Municipi: Campos
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