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Al principi del segon semestre del 2017 va continuar la discussió sobre les proves d’accés a la Universitat 
de les Illes Balears, que fins al curs 2015-2016 s’havien lliurat en català amb un exemplar de consulta en 
castellà a cada aula (els alumnes sempre han tingut l’opció de respondre en català o en castellà, tret de les 
matèries lingüístiques). En el curs 2016-2017, la comissió mixta UIB-Conselleria de proves d’accés a la 
universitat va determinar que hi hagués exemplars en castellà a disposició dels alumnes, no solament un de 
consulta. Amb tot, la qüestió sobre política lingüística més debatuda al Parlament de les Illes Balears en el 
segon semestre del 2017 fou l’exigència de coneixements de català en els procediments selectius d’accés, 
de provisió i de mobilitat del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, discussió que a 
vegades ha recordat la mantinguda en els anys deu del segle xx sobre l’obligació d’acreditar el coneixement 
del català per exercir la notaria. El 24 d’agost de 2017 el director general del Servei de Salut va aprovar una 
resolució per la qual dispensava determinades categories de personal estatutari del Servei de Salut de les 
Illes Balears de l’exigibilitat de coneixements de català en els procediments de selecció, provisió i mobilitat 
corresponents. El 20 de setembre de 2017, l’STEI, sindicat de treballadores i treballadors intersindical de 
les Illes Balears, va interposar un recurs de reposició contra la Resolució i el 5 d’octubre de 2017 el director 
general l’acceptà i anul·là la Resolució. No obstant això, mentre la negociació de la regulació de l’acreditació 
dels coneixements de llengua catalana prevista en la disposició transitòria segona de la Llei 4/2016, de 6 
d’abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l’ús del català en l’àmbit de la funció 
pública, estava en un punt mort —en part, per culpa de l’obstruccionisme del sindicat mèdic SIMEBAL i 
del d’infermeria SATSE—, al començament de l’any 2018 el Servei de Salut va anunciar l’exempció de 
l’acreditació del coneixement de català a vuit caps de serveis. 

Subvencions, ajuts, premis

Convocatòria d’ajuts del Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de Maó, Alaior, Ferreries, Sant Lluís 
i Es Migjorn Gran per al foment de l’ús del català en el sector empresarial i clubs esportius de Menorca per 
al 2017 (16.700 €).

BOIB núm. 82, de 6 de juliol de 2017

Extracte de l’acord de la Junta de Govern local de l’Ajuntament de Capdepera de 7 de juliol de 2017 pel qual 
s’estableixen les bases de la convocatòria de subvencions per a la normalització lingüística a les empreses 
municipals 2017. 

BOIB núm. 85, de 13 de juliol de 2017

Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports de 17 de juliol de 2017 per la qual es convoquen 
ajuts públics, mitjançant subvencions, destinats a la premsa diària escrita en llengua catalana a les Illes 
Balears (250.000 €). 

BOIB núm. 89, de 22 de juliol de 2017

Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports de 17 de juliol de 2017 per la qual s’aprova 
la convocatòria pública d’ajuts per a actuacions de foment de l’ús de la llengua catalana a les Illes Balears 
(350.000 €).

BOIB núm. 89, de 22 de juliol de 2017

Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports de 17 de juliol de 2017 per la qual es convoca un 
premi a la millor campanya publicitària en llengua catalana a les Illes Balears durant l’any 2017 (10.000 €). 

BOIB núm. 89, de 22 de juliol de 2017

Concessió d’ajuts de mínims de suport del Consell Insular de Menorca a l’edició en llengua catalana per a 
l’any 2017. 

BOIB núm. 95, de 3 d’agost de 2017

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10678/596855/consell-executiu-convocatoria-d-ajuts-del-consell-
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10681/597071/extracte-de-l-acord-de-la-junta-de-govern-local-de
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10685/597460/resolucio-de-la-consellera-de-cultura-participacio
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10685/597459/resolucio-de-la-consellera-de-cultura-participacio
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10685/597456/resolucio-de-la-consellera-de-cultura-participacio
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10690/597911/consell-executiu-concessio-d-ajuts-de-minimis-de-s
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Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports de 28 de juliol de 2017 per la qual es convoquen 
ajuts públics, mitjançant subvencions, destinats a la premsa de caràcter local i a la de temàtica especialitzada 
escrites en català a les Illes Balears per a l’any 2017 (175.000 euros).

BOIB núm. 96, de 5 d’agost de 2017

Edicte del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca sobre l’aprovació 
de la concessió d’una subvenció nominativa de 25.000 € a favor del Gremi de Llibreters de Mallorca per a 
l’any 2017. 

BOIB núm. 110, de 7 de setembre de 2017

Concessió d’ajuts de mínims 2017 del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de 
Mallorca a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana.

BOIB núm. 119, de 28 de setembre de 2017

Convocatòria pública de subvencions de la Regidoria de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política 
Lingüística de l’Ajuntament de Palma per a l’any 2017. Inclou els projectes de promoció de la llengua 
catalana en els diversos àmbits de la vida ciutadana.

BOIB núm. 121, de 3 d’octubre de 2017

Extracte de l’aprovació pel conseller executiu del Departament d’Educació, Patrimoni, Cultura, Esports i 
Joventut del Consell Insular d’Eivissa de 9 d’octubre de la convocatòria del XV Premi de relats curts Joan 
Castelló Guasch, any 2017.

BOIB núm. 132, de 28 d’octubre de 2017

Concessió d’ajuts del Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de Maó, Alaior, Ferreries, Sant Lluís i 
Es Migjorn Gran per al foment de l’ús del català en el sector empresarial i clubs esportius de Menorca per 
al 2017.

BOIB núm. 138, d’11 novembre de 2017

Bases de la convocatòria de subvencions de l’Ajuntament de Llubí per a la normalització lingüística.

BOIB núm. 140, de 16 de novembre de 2017

Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports de 21 de novembre de 2017 per adjudicar els 
ajuts públics, mitjançant subvencions, destinats a la premsa de caràcter local i a la de temàtica especialitzada 
escrites en català a les Illes Balears per a l’any 2017.

BOIB núm. 144, de 25 de novembre de 2017

Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports de 21 de novembre de 2017 per la qual es declara 
deserta la convocatòria del premi a la millor campanya publicitària en llengua catalana a les Illes Balears 
durant l’any 2017.

BOIB núm. 144, de 25 de novembre de 2017

Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports de 24 de novembre de 2017 per adjudicar els 
ajuts públics per a actuacions de foment de l’ús de la llengua catalana a les Illes Balears per a l’any 2017.

BOIB núm. 146, de 30 de novembre de 2017

Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports d’11 de desembre de 2017 per denegar un ajut 
destinat a la premsa diària escrita en llengua catalana a les Illes Balears per a l’any 2017 a l’Associació 
Cultural Nou País. 

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10692/598043/resolucio-de-la-consellera-de-cultura-participacio
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10706/599034/edicte-del-consell-de-mallorca-sobre-l-aprovacio-d
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10715/599935/concessio-d-ajuts-de-minimis-2017-a-la-produccio-e
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10717/599966/convocatoria-publica-subvencions-de-la-regidoria-d
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10728/601170/extracte-de-l-aprovacio-per-part-del-conseller-exe
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10734/601767/concessio-d-ajuts-del-consell-insular-de-menorca-i
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10736/602032/bases-convocatoria-subvencions-per-a-la-normalitza
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10740/602526/resolucio-de-la-consellera-de-cultura-participacio
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10740/602525/resolucio-de-la-consellera-de-cultura-participacio
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10742/602736/resolucio-de-la-consellera-de-cultura-participacio
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BOIB núm. 153, de 16 de desembre de 2017

Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports d’11 de desembre de 2017 per adjudicar un ajut 
destinat a la premsa diària escrita en llengua catalana a les Illes Balears per a l’any 2017 a l’Associació Ona 
Mediterrània.

BOIB núm. 153, de 16 de desembre de 2017

Resolució de la consellera de Cultura, Participació i Esports d’11 de desembre de 2017 per adjudicar un 
ajut destinat a la premsa diària escrita en llengua catalana a les Illes Balears per a l’any 2017 a les Edicions 
Periòdiques Ara Balears, SL.

BOIB núm. 153, de 16 de desembre de 2017

Política lingüística

Resolució de la directora general de Política Lingüística de 3 d’octubre de 2017 per la qual s’amplia la llista 
de persones que han resultat aptes en la convocatòria de proves de maig de 2015 publicada mitjançant la 
Resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics de 17 d’agost de 2015 per la qual es fa pública 
la llista de persones que han resultat aptes en la convocatòria de proves de maig de 2015 per obtenir els 
certificats de català dels nivells A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu que expedeix la Conselleria de 
Transparència, Participació i Cultura. 

BOIB núm. 130, de 24 d’octubre de 2017

Resolució de la directora general de Política Lingüística de 3 d’octubre de 2017 per la qual s’amplia la llista 
de persones que han resultat aptes en la convocatòria de proves de gener de 2017 publicada com a annex de 
la Resolució de la directora general de Política Lingüística de 10 de maig de 2017 per la qual es fa pública 
la llista de persones que han resultat aptes en la convocatòria de proves de gener de 2017 per obtenir els 
certificats de català dels nivells A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu que expedeix la Conselleria 
de Cultura, Participació i Esports. 

BOIB núm. 130, de 24 d’octubre de 2017

Resolució de la directora general de Política Lingüística de 17 d’octubre de 2017 per la qual es convoquen les 
proves de gener de 2018 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana dels nivells 
A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu que expedeix la Conselleria de Cultura, Participació i Esports. 

BOIB núm. 130, de 24 d’octubre de 2017

Resolució de la presidenta del Consell Social de la Llengua Catalana de 7 de novembre de 2017 de 
nomenament de determinats membres dels grups de vocals de la Comissió Permanent.

BOIB núm. 143, de 23 de novembre de 2017

Resolució de la directora general de Política Lingüística de 15 de novembre de 2017 per la qual es fa pública 
la llista de persones que han resultat aptes en la convocatòria de proves de maig de 2017 per obtenir els 
certificats de català dels nivells A2, B1, B2, C1, C2 i llenguatge administratiu que expedeix la Conselleria 
de Cultura, Participació i Esports. 

BOIB núm. 143, de 23 de novembre de 2017

Resolució de la directora general de Política Lingüística de 10 de juliol de 2017 per la qual es nomenen els 
membres de la Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català. 

BOIB núm. 95, de 3 d’agost de 2017

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10749/603297/resolucio-de-la-consellera-de-cultura-participacio
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10749/603296/resolucio-de-la-consellera-de-cultura-participacio
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10749/603295/resolucio-de-la-consellera-de-cultura-participacio
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10726/600956/resolucio-de-la-directora-general-de-politica-ling
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10726/600955/resolucio-de-la-directora-general-de-politica-ling
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10726/600951/resolucio-de-la-directora-general-de-politica-ling
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10739/602333/resolucio-de-la-presidenta-del-consell-social-de-l
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10739/602312/resolucio-de-la-directora-general-de-politica-ling
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10690/597896/resolucio-de-la-directora-general-de-politica-ling
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Educació i universitat

Resolució de la directora general de Personal Docent de 15 de setembre de 2017 per la qual es convoquen 
places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i 
Universitat. Inclou la interpretació de la llengua de signes a l’FP i la dicció i expressió oral (català) a l’Escola 
Superior d’Art Dramàtic Illes Balears (ESADIB).

BOIB núm. 115, de 19 de setembre de 2017

Resolució de la directora general de Personal Docent de 21 de novembre de 2017 per la qual es fixen els 
criteris específics per establir les plantilles orgàniques dels centres docents públics d’ensenyament no 
universitari de les Illes Balears per al curs 2018-2019.

BOIB núm. 143, de 23 de novembre de 2017

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 30 de juny de 2017 per la qual es crea 
i es reconeix a efectes administratius l’Equip d’Orientació Educativa i Psicopedagògic Específic d’Avaluació 
de les Dificultats de la Socialització i la Comunicació Mallorca (EOEP EADISOC Mallorca) per atendre 
alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associades a trastorns de l’espectre autista i se’n 
reconeixen dues subseus a les illes de Menorca (EOEP EADISOC Menorca) i Eivissa i Formentera (EOEP 
EADISOC Eivissa i Formentera).

BOIB núm. 87, de 18 de juliol de 2017

Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 20 de juliol de 2017 per la 
qual es determina l’ampliació de la dotació de personal de suport per a l’atenció a la diversitat a l’ensenyament 
privat concertat per al curs 2017/2018. Determina l’ampliació, entre d’altres, de la dotació d’especialistes en 
audició i llenguatge (AL) per als alumnes amb necessitat de suport d’audició i llenguatge (AL).

BOIB núm. 90, de 25juliol de 2017

Escola Balear d’Administració Pública

Resolució del director gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP) de 5 de desembre de 2017 
per la qual s’aprova la convocatòria i les proves dels cursos de llengua catalana que organitza l’EBAP per a 
l’any 2018.

BOIB núm. 149, de 7 de desembre de 2017

Consells insulars i Administració local

Elevació a definitiva de la modificació de la relació de llocs de treball del Consell Insular de Formentera 
respecte dels requisits de nivell de coneixement de la llengua catalana als tres llocs de treball reservats 
a funcionaris d’Administració local, amb habilitació de caràcter nacional d’aquest Consell Insular i de 
modificació de l’esmentada relació de llocs de treball pel que fa a la forma de provisió definitiva del lloc de 
treball de Secretaria d’aquest Consell Insular i de modificació de l’annex de personal del Pressupost general 
vigent per a l’any 2017. 

BOIB núm. 82, de 6 de juliol de 2017

Adjudicació de la beca d’investigació del Consell Insular de Formentera 2016, dotada amb 6.000 euros, a 
l’equip d’investigadors format per Francesc Josep Torres Tamarit, Maria del Mar Joan i Marí i Rob Jelier per 
desenvolupar el projecte Trets en canvi en el català de Formentera: una aproximació al parlar de la gent 
jove. 

BOIB núm. 90, de 25 de juliol de 2017

Aprovació definitiva de la modificació del Reglament d’usos lingüístics del Consell Insular de Menorca. 

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10711/599589/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10739/602416/resolucio-de-la-directora-general-de-personal-doce
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10683/597254/resolucio-del-director-general-de-planificacio-ord
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10686/597559/resolucio-definitiva-del-director-general-de-plani
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10745/603051/resolucio-del-director-gerent-de-l-escola-balear-d
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10678/596814/elevacio-a-definitiva-de-la-modificacio-de-la-rela
http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10686/597533/adjudicacio-de-la-beca-d-investigacio-del-consell-
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BOIB núm. 98, de 10 d’agost de 2017

Licitació del Consell de Mallorca relatiu a l’expedient de contractació del subministrament, la implantació i 
el manteniment d’una aplicació informàtica de gestió d’expedients de l’advocacia del Consell de Mallorca, 
mitjançant tramitació ordinària i procediment obert. Criteris d’adjudicació: oferta econòmica, descripció del 
producte ofert i proposició tècnica relativa a les facilitats d’ús i disseny adaptat a les necessitats, ampliació 
del període de formació, ampliació del termini de manteniment, versió de l’aplicació en llengua catalana 
(valor estimat del contracte: 60.255,36 €). 

BOIB núm. 102, de 19 d’agost de 2017

El Consell Executiu del Consell Insular de Menorca, en sessió tinguda el 16 d’octubre de 2017, va aprovar 
la modificació del Pla normatiu del Consell Insular de Menorca. Es modifica el Reglament d’usos lingüístics 
del Consell Insular de Menorca introduint una exempció en els supòsits de contractacions de col·lectius amb 
risc d’exclusió social, en el marc de programes públics d’ocupació, en els quals el coneixement de la llengua 
catalana serà valorat, en qualsevol cas, com a mèrit.

BOIB núm. 137, de 9 de novembre de 2017

Anunci de creació de la Comissió de Seguiment de Clàusules Socials, Lingüístiques i Mediambientals, 
mitjançant acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma de data 11 d’octubre de 2017. Un dels 
vocals de la Comissió, ho és a proposta de les organitzacions relacionades amb la promoció de la llengua 
catalana.

BOIB núm. 131, de 26 d’octubre de 2017

Aprovació definitiva del Reglament de normalització lingüística de l’Ajuntament de Capdepera. 

BOIB núm. 139, de 14 de novembre de 2017

Anunci de l’Ajuntament de Calvià de formalització del contracte de Servei tècnic especialitzat en llengua 
catalana per reforçar el Servei Lingüístic municipal.

BOIB núm. 145, de 28 de novembre de 2017

Servei de Salut de les Illes Balears

Resolució del director general del Servei de Salut de 24 d’agost de 2017 per la qual es dispensa de l’exigibilitat 
de coneixements de català en els procediments de selecció, provisió i mobilitat corresponents a determinades 
categories de personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears. 

Dispensa de l’exigibilitat de coneixements de català en els procediments de selecció, provisió i mobilitat 
corresponents, de conformitat amb el que estableixin les convocatòries respectives, a les categories següents: 

a) Totes les categories de personal estatutari del subgrup A1 el requisit d’ingrés de les quals sigui un títol 
universitari de grau o llicenciatura en medicina, farmàcia i odontologia.

b) Totes les categories de personal estatutari del subgrup A1 el requisit d’ingrés de les quals sigui un títol 
universitari de grau o llicenciatura, acompanyat d’un títol d’especialista en ciències de la salut.

c) Totes les categories de personal estatutari el requisit d’ingrés de les quals sigui un títol universitari de grau 
o una diplomatura en infermeria o un títol universitari de grau o una diplomatura en infermeria acompanyats 
d’un títol d’especialista en ciències de la salut. 

L’article 2 estableix que «mentre no s’aprovi la normativa de desenvolupament a què fan referència les 
disposicions addicionals segona i quarta de la Llei 4/2016, de 6 d’abril, s’eximirà del requisit de coneixement 
de català a tot (sic) el personal pertanyent a les categories assenyalades en el punt anterior en totes les 
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convocatòries de selecció, provisió i mobilitat de personal estatutari fix i temporal (interí, eventual i substitut) 
del Servei de Salut de les Illes Balears».

BOIB núm. 106, de 29 d’agost de 2017

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 5 d’octubre de 2017 per la qual 
s’estima el Recurs de reposició interposat per l’STEI contra la Resolució del director general del Servei de 
Salut per la qual es dispensa de l’exigibilitat de coneixements de català en els procediments de selecció, 
provisió i mobilitat corresponents a determinades categories de personal estatutari del Servei de Salut (BOIB 
núm. 106, de 29 d’agost de 2017). Anul·la la Resolució en qüestió, atès que és contrària a les prescripcions 
del punt 3 de la disposició transitòria segona de la Llei 4/2016, d’acord amb l’article 48.1 de la Llei 39/2015.

BOIB núm. 128, de 19 d’octubre de 2017

Any Josep M. Llompart 

Acord del Consell de Govern de 22 de desembre de 2017 per a la declaració institucional de l’any 2018 com 
a Any Josep Maria Llompart, guardonat amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes l’any 1982. 

BOIB núm. 157, de 23 de desembre de 2017

Pla de formació en llengua catalana 2017 de la Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia 
(Fundació BIT)

Licitació de contracte de servei d’impartició del Pla de formació en llengua catalana 2017 de la Fundació 
Balear d’Innovació i Tecnologia (Fundació BIT) amb fons de la Fundación Estatal para la Formación en el 
Empleo. 

BOIB núm. 84, d’11 de juliol de 2017

Les llengües de signes

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió tinguda el dia 13 de juny de 2017, aprovà per assentiment 
la declaració institucional sobre les llengües de signes, que conclou així: «Qualsevol mesura que es prengui 
en consideració per avançar en polítiques educatives inclusives per a l’alumnat sord, han d’incorporar de 
forma unívoca les llengües de signes, no solament com a llengües de cultura i de comunicació sinó també 
com a llengües curriculars, i la imprescindible participació de professionals sords; si el que es pretén és 
dissenyar escoles en les quals tots puguin desenvolupar les seves veritables capacitats per contribuir en la 
construcció d’una societat cada vegada més justa i solidària».

BOPIB núm. 102, de 7 de juliol de 2017

Pla director d’indústria de les Illes Balears

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió extraordinària tinguda el dia 27 de juny de 2017, aprovà 
la Llei d’indústria de les Illes Balears. L’article 9, actuacions en matèria de política industrial, preceptua en 
la lletra p) que, al Pla d’indústria, s’hi han de preveure mesures encaminades al foment i al desenvolupament 
de la igualtat de gènere, de la responsabilitat social corporativa i de l’ús de la llengua pròpia.

BOPIB núm. 103, de 14 de juliol de 2017

Requisits per a l’accés a les categories dels cossos de policia local o a les places de policies 
en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió tinguda el dia 5 de desembre, aprovà la Llei de modificació 
de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. L’article 22 modifica 
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l’article 32 de la Llei 4/2013 esmentada de la manera següent: «Article 32. Requisits per a l’accés. Per poder 
participar en els processos selectius d’accés a les categories dels cossos de policia local o a les places de 
policies en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local és necessari reunir els requisits 
següents: […] i) Acreditar el coneixement de la llengua catalana del nivell que determini la normativa vigent 
que, com a mínim, serà l’exigible al personal funcionari de l’Administració autonòmica de les Illes Balears.»

BOPIB núm. 124, de 22 de desembre de 2017

Institut d’Estudis Baleàrics 

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió tinguda els dies 19, 20 i 21 de desembre de 2017, aprovà 
la Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018. Segons la 
disposició final tretzena, els apartats 1 i 2 de l’article 40 de la Llei 13/2014 esmentada queden modificats de 
la manera següent:

«1. Es crea l’ens del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears Institut d’Estudis 
Baleàrics, que pot fer servir l’acrònim IEB, com a entitat pública empresarial de les que preveu la lletra b) 
de l’article 2.1 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de 
les Illes Balears, que té com a fins generals els relacionats amb l’ensenyament i la normalització lingüística 
de la llengua catalana, la promoció de la cultura de les Illes Balears i la seva projecció exterior, d’acord amb 
els seus estatuts.

2. Les funcions i les competències de l’ens, d’acord amb el que estableixin els estatuts i en el marc de les 
competències del Govern i de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de 
llengua catalana i cultura de les Illes Balears, són les següents: [...] b) La formació lingüística en llengua 
catalana dels ciutadans de les Illes Balears, fora de l’ensenyament reglat. c) El foment dels usos socials de 
la llengua catalana en tots els àmbits de la vida diària. [...] h) L’assessorament al Govern de les Illes Balears 
i als organismes de la comunitat autònoma de les Illes Balears en tots els temes de la seva competència 
que li siguin sol·licitats, sens perjudici de la funció consultiva que, d’acord amb l’article 35 de l’Estatut 
d’Autonomia de les Illes Balears, té la Universitat de les Illes Balears per a tot el que es refereix a la llengua 
catalana.»

BOPIB núm. 125, de 28 de desembre de 2017
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