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se “enginyer tècnic en informàtica de gestió i de sistemes”, cosa que qualificava en dret allò que de fet era considerat com a enginyeria des de feia temps.
El Reial decret 1457/1991, de 27 de setembre, transformà l’Escola
d’Enginyeria Tècnica de Telecomunicació de la Universitat de les Illes Balears
en l’Escola Universitària Politècnica, i s’hi incorporà l’ensenyament de diplomat en informàtica, que s’impartia en aquesta Universitat a l’Escola
Universitària d’Estudis Empresarials i d’Informàtica, que es diria Escola
Universitària d’Estudis Empresarials a partir d’aquest moment.
El Reial decret 1050/1992, de 31 de juliol, autoritzà la implantació a la
Universitat de les Illes Balears de l’ensenyament per obtenir els títols d’enginyer tècnic en informàtica de gestió i d’enginyer tècnic en informàtica de sistemes, i quedava per extingir l’ensenyament corresponent a la titulació de diplomat en informàtica.
Per les resolucions de 20 de novembre de 1992 de la Universitat de les
Illes Balears es va fer pública l’homologació dels plans d’estudis respectius per
obtenir els títols d’enginyer tècnic en informàtica de gestió i d’enginyer tècnic
en informàtica de sistemes. Actualment a les Illes Balears s’imparteixen ensenyaments d’enginyer tècnic en informàtica a l’Escola Politècnica Superior de la
Universitat de les Illes Balears.
L’exercici de la professió dels enginyers tècnics en informàtica comporta
una deontologia implícita en la mesura que les seves actuacions poden envair
drets dels ciutadans que són protegibles. Així doncs, es considera oportú i necessari crear un col·legi professional que integri els professionals que, amb la titulació suficient, desenvolupin les funcions d’enginyer tècnic en informàtica i
dotar aquest col·lectiu amb l’organització necessària per defensar-ne els interessos professionals i generals a l’àmbit de les Illes Balears d’acord amb l’articulat següent:
Article 1
1. Es crea el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de les
Illes Balears com una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia
i plena capacitat per acomplir les seves finalitats.
2. L'estructura interna i el funcionament han de ser democràtics i s'ha de
regir, en les seves actuacions, per la normativa bàsica estatal en matèria de
col·legis professionals, per la normativa autonòmica que la desplegui legalment
o reglamentàriament, per aquesta Llei de creació, pels seus propis Estatuts, per
la resta de normativa interna i per tota la que li sigui aplicable generalment o
subsidiàriament.
Article 2
El Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears
agrupa els que tenen la titulació universitària de diplomat en informàtica o
enginyer tècnic en informàtica, o qualsevol altra que hagi obtingut l’homologació de l’autoritat pública competent.
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Disposició final
Aquesta llei entra 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 facin guardar.
Palma, dos de març de dos mil quatre.
EL PRESIDENT,
Jaume Matas i Palou
La consellera de Presidència i Esports,
Maria Rosa Puig Oliver

—o—

3.- D'altres disposicions
CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE LES ILLES
BALEARS
Num. 3900
Resolució del president del Consell Econòmic i Social per la qual
es modifica la Resolució de 7 d’abril de 2003, per la qual s’aproven el procediment i els criteris de distribució de l’assignació de
funcionament a les organitzacions empresarials i sindicals que
formen part dels grups I i II d’aquest Consell, i es publica la
convocatòria corresponent a l’any 2004
El dia 7 d’abril de 2003 la Presidència del Consell Econòmic i Social va
adoptar la Resolució per la qual s’aproven el procediment i els criteris de distribució de l’assignació de funcionament a les organitzacions empresarials i sindicals que formen part dels grups I i II d’aquest Consell (BOIB núm. 59 EXT., de
28 d’abril de 2003).
Per tal de donar a aquests criteris i a la distribució de l’assignació més
transparència, publicitat i uniformitat, es considera convenient modificar la lletra A del criteri 5è, corresponent a ”Normes de procediment”, així com fer la
convocatòria per a l’any 2004, especificar la quantia total corresponent a aquest
any, i determinar el termini per a la presentació dels escrits de petició i la partida pressupostària de l’assignació esmentada.
Atès l’exposat, es dicta la present

Article 3
L’àmbit territorial del Col·legi és el de les Illes Balears.
Article 4
Per exercir la professió d’enginyer tècnic en informàtica a les Illes Balears
i en concret pel que fa a la necessitat de col·legiació, s’entendran d’aplicació els
criteris establerts a la legislació vigent.
Disposició transitòria primera
La Comissió Gestora encarregada de tramitar la constitució d’aquest
Col·legi, en el termini de sis mesos comptadors des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, ha d’aprovar uns estatuts provisionals del Col·legi que regulin:
a) Els requisits per adquirir la condició de col·legiat, que ha de permetre
participar en l'Assemblea Constituent del Col·legi.
b) El procediment de convocatòria i desenvolupament de l’Assemblea
Constituent, que s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en
els diaris de major difusió de les Illes Balears.
Disposició transitòria segona
L’Assemblea Constituent té l’obligació d’:
a) Aprovar la gestió dels responsables de la Comissió Gestora indicada en
la disposició anterior, si escau.
b) Aprovar els estatuts definitius del Col·legi.
c) Elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs corresponents als
òrgans col·legiats.
Disposició transitòria tercera
Una vegada aprovats els estatuts definitius, s'han de trametre -juntament
amb el certificat de l’acta de l’Assemblea Constituent- a l’òrgan competent de
l'Administració autonòmica de les Illes Balears a l’efecte que se'n pronunciï
sobre la legalitat i n'ordeni la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.
Disposició transitòria quarta
El Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Informàtica de les Illes Balears
obté la capacitat plena d’obrar des de la constitució dels seus òrgans de govern.

RESOLUCIÓ
I. Es modifica la lletra A del criteri 5è de la Resolució de 7 d’abril de 2003,
que queda redactada de la manera següent:
“A. Escrit de petició
Cada organització ha de formalitzar un escrit de petició segons el model
que apareix com a annex I d’aquesta Resolució i que és a disposició de les associacions empresarials i organitzacions sindicals que integren els grups I i II del
Consell, a la seu d’aquesta institució.
Els escrits de petició s’han de presentar en el Registre General del CES de
les Illes Balears o per qualsevol dels mitjans prevists en l’article 38 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.
L’escrit de petició s’ha de presentar prèvia publicació en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears, de la convocatòria de la Presidència del CES, en la qual s’indicarà la quantia total de l’assignació de funcionament i el termini per presentar
l’escrit de petició.
Si l’escrit de petició no reuneix els requisits exigits en aquesta resolució,
es requerirà el peticionari perquè en el termini de 10 dies esmeni la falta o presenti els documents preceptius, amb indicació que si no ho fa, es considera que
desisteix de la seva petició”.
II. Per a l’exercici de 2004, la Presidència del CES convoca les organitzacions integrants dels grups I i II d’aquest Consell a presentar els escrits de
petició corresponents a aquest exercici, en els termes següents:
a)El termini per presentar l’escrit de petició és de 30 dies hàbils comptadors des de la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears
b)La quantia total de l’assignació de funcionament és de 134.866,44
euros, adscrits a la partida pressupostària 05101/G/111D01/48000/00, de la
Secció 05 dels Pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.
Palma, 27 de febrer de 2004
El president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
Francesc Obrador Moratinos
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