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Dictamen núm. 20/2008, relatiu al Projecte de decret pel qual es regulen les
activitats de formació esportiva que imparteixen les federacions esportives a
les Illes Balears

Atès el que disposa l’article 2, núm. 1, lletra a, incís primer, de la Llei 10/2000,
de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears i , l‘article
4, lletra a, incís primer del Decreto 128/2001, de 9 de novembre, pel qual se
n’aprova el Reglament d’organització i funcionament, el Consell Econòmic i
Social emet el següent:

DICTAMEN
I.

Antecedents

Primer. El dia 15 d’octubre de 2008 es registrà d’entrada en el Consell
Econòmic i Social (CES) la sol·licitud de dictamen de la Conselleria d’Esports i
Joventut relativa al Projecte de decret pel qual es regulen les activitats de
formació esportiva que imparteixen les federacions esportives a les Illes Balears.
Segon. Atès que l’expedient només constava en paper, es va sol·licitar la
tramesa en format electrònic, cosa que es va fer el dia 20 d’octubre. El mateix
dia 20 d’octubre, s’anuncia l’entrada de la sol·licitud als consellers del CES i,
seguidament, a les organitzacions que no hi estan representades, donant-los
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un termini per tal que facin les observacions que considerin adients. Respon a
la tramesa La Caixa.
Tercer. Malgrat la sol·licitud del conseller d’Esports i Joventut, vist que la
propera reunió de la Comissió Permanent és l’11 de novembre i que es disposa
de temps suficient fins aleshores per elaborar una proposta de dictamen,
s’aplica el procediment ordinari. Per això, es comunica a la Comissió
Permanent la proposta dels serveis tècnics d’aquest Consell per tal que sigui la
Comissió de Treball de l’Àrea Social la que elabori la corresponent proposta de
dictamen. Tots els membres de la Comissió Permanent en mostren la
conformitat amb la proposta de designació.
Quart. L’expedient tramés al CES consta de la següent documentació:
1. Informe justificatiu del director general d’Esports sobre la necessitat
d’elaborar un decret que reguli la formació esportiva que imparteixen les
federacions esportives a les Illes Balears.
2. Resolució del conseller d’Esports i Joventut, de 21 d’abril de 2008, d’inici del
procediment d’elaboració del Decret que reguli la formació esportiva que
imparteixen les federacions esportives a les Illes Balears.
3. Projecte de decret pel qual es regulen les activitats de formació esportiva
que imparteixen les federacions esportives a les Illes Balears, en versions
castellana i catalana.
4. Resolució del conseller d’Esports i Joventut d’11 de juliol de 2008, per la
qual se sotmet a audiència de les entitats relacionades amb el seu objecte, el
Projecte de decret pel qual es regulen les activitats de formació esportiva que
imparteixen les federacions esportives a les Illes Balears.
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5. Resolució del conseller d’Esports i Joventut de 14 de juliol de 2008, per la
qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regulen
les activitats de formació esportiva que imparteixen les federacions
esportives a les Illes Balears i tramesa al BOIB per a la seva publicació.
6. Anunci publicat en el BOIB d’informació pública sobre el Projecte de decret
pel qual es regulen les activitats de formació esportiva que imparteixen les
federacions esportives a les Illes Balears.
7. Informació pública en la web de la Direcció General d’Esports del Projecte
de decret pel qual es regulen les activitats de formació esportiva que
imparteixen les federacions esportives a les Illes Balears.
8. Còpia de la tramesa de l’Avantprojecte de decret a les conselleries de
l’Administració del Govern de les Illes Balears, amb els corresponents
justificants de recepció.
9. Còpia de la tramesa de l’Avantprojecte de decret a les diferents federacions
esportives i justificant de recepció:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Federació balear de Activitats subaquàtiques
Federació d’Atletisme de les Illes Balears
Federació balear d’Automobilisme
Federació balear de Bàdminton
Federació de Bàsquet de les Illes Balears
Federació balear de Billar (retornat per correus)
Federació balear de Billes
Federació de Boxa de les Illes Balears
Federació balear de Caça
Federació de Ciclisme de les Illes Balears
Federació balear de Columbicultura
Federació balear de Columbofília
Federació balear de Dards
Federació balear d’Esports per a persones amb discapacitats
Federació balear d’Escacs
Federació balear d’Esports Aeris (retornat per correus)
Federació balear d’Espeleologia
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Federació de Futbol de les Illes Balears
Federació balear de Futbol Sala
Federació de Gimnàstica de les Illes Balears
Federació balear d’Handbol
Federació balear de Golf
Federació d’Hípica de les Illes Balears
Federació balear de Judo
Federació de Karate de les Illes Balears
Federació balear de Kickboxing
Federació balear de Lluita Olímpica i DDAA
Federació balear de Motociclisme
Federació balear de Motonàutica
Federació balear de Muntanyisme i Escalada
Federació balear de Natació
Federació balear d’Orientació
Federació balear de Patinatge
Federació balear de Pilota
Federació balear de Pesca i Càsting
Federació balear de Petanca
Federació balear de Piragüisme
Federació balear de Rugbi
Federació balear de Salvament i Socorrisme
Federació balear d’Squash
Federació balear de Taekwondo
Federació balear de Tir amb Arc
Federació balear de Tir amb Fona
Federació balear de Tir Olímpic
Federació de Tennis de les Illes Balears
Federació de Tennis de Taula de les Illes Balears
Federació de Triatló de les Illes Balears
Federació balear de Trot
Federació balear de Vela
Federació de Voleibol de les Illes Balears
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10. Tramesa del Projecte de decret pel qual es regulen les activitats de formació
esportiva que imparteixen les federacions esportives a les Illes Balears a les
federacions esportives d’àmbit nacional:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Federación Española de Actividades subacuáticas
Real Federación Aeronáutica Española
Federación Española de Ajedrez
Real Federación Española de Atletismo
Real Federación Española de Automovilismo
Federación Española de Bádminton
Real Federación Española de Baloncesto
Real Federación Española de Balonmano
Real Federación de Béisbol y Softbol
Real Federación Española de Billar
Federación Española de Bolos
Federación Española de boxeo
Real Federación Española de Caza
Real Federación Española de Ciclismo
Real Federación Española de Colombicultura
Real Federación Española de Colombofilia
Federación Española de Deportes para personas con discapacidad
intelectual
Federación deportiva Española de deportes para personas con
discapacidad física
Federación Española de deportes para ciegos
Federación Española de deportes para sordos
Federación Española de deportes de paralíticos cerebrales
Federación Española de deportes de Hielo
Federación Española de Deportes de Invierno
Real Federación Española de Esgrima
Federación Española de Espeleología
Federación Española de Esquí Náutico
Real Federación Española de Fútbol
Federación Española de Galgos
Real Federación Española de Gimnasia
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Real Federación Española de Golf
Federación Española de Halterofilia
Federación Española de Hípica
Real Federación Española de Hockey
Real Federación Española de Judo
Real Federación Española de Karate
Federación Española de kickboxing
Federación Española de Luchas Olímpicas
Federación Española de Montaña y Escalada
Real Federación de motociclismo Española
Real Federación Española de Motonáutica
Real Federación Española de Natación
Federación Española de Orientación
Federación Española de Pádel
Real Federación Española de Patinaje
Federación Española de Pelota
Federación Española de Pentatlón Moderno
Federación Española de Pesca y Casting
Federación Española de Petanca
Real Federación Española de Piragüismo
Real Federación Española de Polo
Federación Española de Remo
Federación Española de Rugbi
Federación Española de salvamento y socorrismo
Real Federación Española de Squash
Federación Española de Surf
Federación Española de Taekwondo
Real Federación Española de Tenis
Real Federación Española de Tenis de Mesa
Federación Española de Tiro a Vuelo
Real Federación Española de Tiro con Arco
Real Federación Española de Tiro Olímpico
Federación Deportiva Española de Triatlón
Real Federación Española de Vela
Real Federación Española de Voleibol
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11. Tramesa del Projecte de decret pel qual es regulen les activitats de formació
esportiva que imparteixen les federacions esportives a les Illes Balears a altres
entitats:
•
•
•
•
•
•
•
•

Consejo Superior de Deportes
Consell Insular de Mallorca
Consell Insular de Menorca
Consell Insular d’Eivissa
Consell Insular de Formentera
FELIB
Associació de Municipis de les Illes Balears
Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i en Ciències de
l’activitat Física i l’Esport

12. Contestació de les conselleries sense presentar al·legacions o suggeriments
al Projecte de decret:
•
•
•
•
•
•
•

Conselleria de Salut i Consum
Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori
Conselleria de Presidència
Conselleria de Comerç, Indústria i Energia
Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació
Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques

13. Al·legacions i suggeriments presentats al Projecte de decret pel qual es
regulen les activitats de formació esportiva que imparteixen les federacions
esportives a les Illes Balears:
•

•

Informe del servei jurídic de la Conselleria d’Esports i Joventut
sobre el Projecte de decret pel qual es regulen les activitats de
formació esportiva que imparteixen les federacions esportives a
les Illes Balears
EBAP
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Col·legi Oficial de Llicenciats en Educació Física i en ciències de
l’Activitat Física i l’Esport
Sr. Gabriel Morey Porcel
Consell Superior d’Esports

14. Informe sobre les al·legacions presentades durant el tràmit d’audiència en
relació al Projecte de decret pel qual es regulen les activitats de formació
esportiva que imparteixen les federacions esportives a les Illes Balears.
15. Annex a l’Informe sobre les al·legacions presentades durant el tràmit
d’audiència en relació al Projecte de decret pel qual es regulen les activitats de
formació esportiva que imparteixen les federacions esportives a les Illes Balears,
amb els canvis marcats.
16. Annex a l’Informe sobre les al·legacions presentades durant el tràmit
d’audiència en relació al Projecte de decret pel qual es regulen les activitats de
formació esportiva que imparteixen les federacions esportives a les Illes Balears,
amb els canvis marcats en la versió castellana.
17. Informe del Servei Jurídic de la Conselleria d’Esports i Joventut relatiu al
projecte de decret.
18. Informe de la Secretaria General de la Conselleria d’Esports i Joventut
relatiu a l’elaboració del projecte de decret.
19. Projecte de decret pel qual es regulen les activitats de formació esportiva
que imparteixen les federacions esportives a les Illes Balears, en versions
castellana i catalana, una vegada introduïdes les al·legacions rebudes i corregit
per l’assessora lingüística de la Conselleria.
Quart. D’acord amb el procediment aplicable i atès l’article 24 d) del
Reglament d’organització i funcionament del CES, la Comissió Permanent
designa la Comissió de Treball d’Àrea Social perquè elabori la corresponent
proposta. Aquesta comissió es reuneix amb aquest objecte el dia 5 de
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novembre i la Comissió Permanent aprova, finalment, el dictamen el dia 11 de
novembre de 2008.

II.

Contingut del Projecte de decret

El Projecte de decret tramés per dictamen consta d’una part expositiva, una
part dispositiva composta per 27 articles estructurats en 4 títols i una part final
distribuïda en quatre disposicions addicionals, una disposició transitòria i
quatres disposicions finals.
El preàmbul explica la finalitat del Decret i el marc normatiu que l’habilita.
Així, d’una banda emmarca aquest Projecte de decret en la necessitat de
regular els ensenyaments esportius declarats de règim especial per la Llei
2/2006, de 3 de maig de l’educació, i en el reconeixement de la tasca de les
federacions esportives com a col·laboradores de l’Administració en aquesta
matèria fet pel Reial decret 1363/2007, de 24 d’octubre, pel qual s’estableix
l’ordenació general dels ensenyaments esportius de règim especial.
Destaca també la vocació transitòria d’aquesta norma, dictada per regular les
modalitats esportives no regulades per l’Estat, fet que implicarà que es deixi
d’aplicar a mesura que es vagi desplegant la normativa estatal.
D’altra banda, l’esport és competència exclusiva de la Comunitat Autònoma,
d’acord amb l’article 30.12 de l’Estatut d’Autonomia. I la Llei 14/2006, de 17
d’octubre, de l’esport de les Illes Balears, disposa que l’Escola Balear de
l’Esport és el centre docent de l’administració esportiva de la Comunitat
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Autònoma, amb les competències necessàries per impartir i autoritzar la
formació i l’ensenyament esportius, sense perjudici de les competències que, en
matèria d’ensenyament reglat, pertoquin a un altre departament de la
conselleria corresponent.
Finalment, aquesta mateixa llei destaca que un dels objectius de les polítiques
esportives de les administracions públiques és formar adequadament i de
manera completa el personal tècnic professional necessari per aconseguir
augmentar la qualitat tècnica de l’esport en general, amb una actualització
constant i un perfeccionament permanent.
La part dispositiva està dividida en quatre títols amb un total de 27 articles.
El títol I consta d’un sol article que defineix l’objecte i àmbit d’aplicació de la
norma, que és regular els procediments relatius a les activitats de formació
esportiva que pretenguin impartir, durant el període transitori i en el territori
de la Comunitat Autònoma, les federacions esportives tant d’àmbit nacional,
com d’àmbit autonòmic.
El títol II, el més extens, amb 14 articles (del 2 al 15), regula l’autorització de les
activitats de formació esportiva, convocatòria i seguiment de les activitats autoritzades, en
tres capítols. El capítol primer, procediment, requisits i documentació, regula la
sol·licitud d’autorització, establint els terminis de sol·licitud i de realització dels
cursos, així com els requisits tant de les instal·lacions i la càrrega horària dels
cursos, com del professorat que els ha d’impartir. L’article 4 estableix la llista
de documents a presentar amb la sol·licitud, i la resta d’articles es dedica al
procediment que s’ha de seguir per tal d’aconseguir l’autorització del curs,
amb els terminis corresponents i el sentit del silenci, que serà positiu.
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El Capítol segon d’aquest primer títol, abasta els articles 11 al 14 i regula la
convocatòria dels cursos y l’assegurança, prestant atenció tant a la convocatòria
ordinària com a la de cursos per a determinats col·lectius. Pel que fa a
l’assegurança, aquesta ha de cobrir la responsabilitat civil, l’assistència
sanitària de primers auxilis i els danys per accident, incloent-hi la invalidesa i la
mort.
L’article 15, que conforma el capítol tercer i darrer, és el relatiu al seguiment de
l’activitat autoritzada per part de l’Escola Balear de l’Esport. Aquest seguiment,
en cas de detectar incompliments que no s’esmenin en termini, pot provocar la
revocació de l’autorització i, en conseqüència que el curs en qüestió, en cas de
fer-se, tengui efecte merament federatius.
El títol III abasta dels articles 16 al 25, i regula les incorporacions i
compensacions d’àrees. El capítol primer (articles 16 al 21) es dedica a les
incorporacions a l’activitat de formació esportiva, contemplant distints
supòsits destinats a tenir en compte situacions anòmales, com la d’aspirants
amb formació prèvia o amb formació de caràcter federatiu, per als quals es
preveu un tractament diferenciat. Mentre que el segon capítol (articles 22 a 25)
regula les compensacions d’àrees, que s’han de sol·licitar pels interessats,
davant l’Escola Balear de l’Esport (en endavant, EBE), que és l’òrgan
competent per resoldre.
El títol IV regula el seguiment d’activitats, diplomes i custòdia dels documents
d’avaluació en els articles 26 i 27. Així, les federacions han d’expedir els diplomes
acreditatius de la formació, d’acord amb el model posat a disposició per
l’Escola Balear de l’Esport. Una vegada emès el diploma, la federació l’ha de
trametre a l’EBE per tal que efectuï la diligència amb les claus identificatives, a
les signatures i als segells. Per dur a terme aquest tràmit, l’EBE te quinze dies.
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L’article 27 estableix l’obligació de les federacions de custodiar tota la
documentació relativa a les activitats formatives, així com la de trametre una
còpia acarada a l’EBE, una vegada finalitzada l’activitat, pel registre de
l’avaluació de les activitats de formació.
Si la federació no lliura la documentació a l’EBE en els terminis indicats a la
norma, es dictarà una declaració de caducitat, fet que implica que no es pugui
demanar al Consell Superior d’Esports, el reconeixement de les formacions
esportives.

Pel que fa a la part final, el Projecte de decret compta amb quatre disposicions
addicionals, una disposició transitòria quatre disposicions finals.
La disposició addicional primera preveu la signatura de convenis entre l’EBE i
les federacions per al desenvolupament dels ensenyaments conduents a la
titulació de tècnic esportiu.
La disposició addicional segona preveu la possibilitat de que part de la
formació es faci de forma no presencial, si bé, en tot cas l’avaluació s’ha de fer
de forma presencial.
La disposició addicional tercera disposa que l’EBE ha de sol·licitar al Consell
Superior d’Esports el reconeixement de les activitats de formació esportiva
impartides per les federacions que hagin estat convocades amb l’autorització
prèvia de l’EBE, tot això, d’acord amb la normativa estatal.
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Finalment, la disposició addicional quarta disposa que l’EBE, pel que fa a les
competències i als procediments descrits en aquesta norma, s’ha d’ajustar a
l’ordenament jurídic públic.
La disposició transitòria fa referència als terminis de sol·licituds d’activitats de
formació previstes per a l’any 2009, que començarà amb l’entrada en vigor del
reglament i finalitza el 15 de novembre de 2008, essent un termini prorrogable
pel conseller d’Esports i Joventut.
La disposició final primera disposa que els preceptes d’aquest Decret que
reprodueixen preceptes de la normativa bàsica estatal, s’entenen sense
perjudici de les competències estatals i de les modificacions que s’hi puguin
produir. I que en tot allò no previst per aquesta norma, serà d’aplicació el Reial
decret 1363/2007.
La disposició final segona disposa que el Decret entra en vigor l’endemà
d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. La disposició final
tercera fa referència a l’extinció de la vigència d’aquest decret, atès el seu
caràcter de transitorietat. Finalment, es faculta el conseller d’Esports i Joventut
perquè dicti les disposicions de desenvolupament d’aquesta norma

III.

Observacions generals

I. Aquest Consell va tenir ocasió de pronunciar-se en relació amb
l’Avantprojecte de llei de l’esport de les Illes Balears, on ja va fer esment de la
importància que, com a fenomen social, estava adquirint l’esport. De fet, les
innovacions es produeixen de manera constant i l’intercanvi d’experiències es
produeix a nivell mundial, degut a l’era de les noves tecnologies. Contínuament
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apareixen noves pràctiques d’activitat física i la seva demanda és creixent en els
països desenvolupats degut a factors com la prosperitat econòmica, augment
del temps lliure i reconeixement dels efectes positius de l’esport en el benestar i
la salut.
De fet, el Llibre Blanc de l’Esport presentat per la Comissió Europea reconeix
que l’esport es un fenomen social i econòmic creixent que fa una contribució
important als objectius estratègics de solidaritat i prosperitat. L’esport atreu
ciutadans europeus i contribueix a promoure valors con l’esperit d’equip,
solidaritat, tolerància, joc net, així com satisfacció personal. Això no obstant,
reconeix que l’esport s’enfronta a amenaces i reptes sorgits en la societat
europea, com ara l’explotació de joves jugadors, dopatge, racisme, violència,
corrupció i blanqueig de diners.
II. D’aquí deriva, també, la importància d’una formació reglada eficaç que, a
més de les competències pròpies corresponents al perfil professional de que es
tracti, desplegui i transmeti una sèrie de valors ètics com ara els vinculats al joc
net, respecte als altres, la pràctica saludable de la modalitat esportiva i el
respecte i cura del propi cos. I això és el que procuren tant la Llei orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’Educació, com el Reial decret 1363/2007, de 24
d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments esportius
de règim especial.
Pel que fa a la participació de les federacions esportives en l’expansió de la
pràctica esportiva es veu com el dit Reial decret 1363/2007 les promou com a
col·laboradores de l’Administració en la formació esportiva i declara vigents les
formacions impartides pels òrgans competents de les comunitats autònomes i
per les federacions esportives a l’empara del Reial decret 1913/1997, de 19 de
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desembre, reconeixent així que, en efecte, les federacions són els pilars de la
promoció i el desenvolupament de l’esport en la societat.
Això implica una creixent importància a nivell social i la necessitat de comptar
amb professionals formats amb garanties per cobrir la demanda. Lligada a la
importància de l’esport es troba, per tant, la seva transcendència en l’àmbit
social: com a pràctica que ha d’incidir i complementar l’educació d’infants i
joves; com a pràctica amb efectes positius sobre la salut –física i psíquica- de
les persones i, de manera especial, com a factor integrador de persones amb
discapacitat o amb algun risc d’exclusió, és a dir, com a factor corrector de
desigualtats. Així mateix, l’esport aporta valors importants (esforç, joc net,
igualtat, competitivitat, respecte a les normes, etc.) i promou principis per a la
convivència i la cohesió social, com la participació, la integració, el respecte i la
solidaritat. En aquest sentit es presenta com un instrument essencial per a la
promoció social i com element bàsic per a la lluita contra la intolerància, la
xenofòbia, la violència o la drogoaddicció.

IV. Consideracions particulars
En aquest apartat es faran, en primer lloc, unes observacions relatives al
procediment dut a terme i a tot el text per passar, a continuació, a analitzar
l’articulat del projecte de norma.
I. En general, i pel que fa al procediment, l’expedient s’ha elaborat amb total
correcció, respectant les diverses fases de tramitació fins el moment final en
què s’ha de trametre al CES, possibilitant la participació per part de totes les
federacions esportives d’àmbit autonòmic així com de les d’àmbit estatal i
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obrint fins i tot la fase d’informació pública, fent així realitat el principi de
participació dels ciutadans en l’elaboració de les normes que els hi afecten.
Malgrat això, trobam a faltar l’informe sobre impacte de gènere del Institut
Balear de la Dona.
Així mateix, es valora positivament la minuciositat de l’informe sobre les
al·legacions presentades i que s’hagin incorporat aquelles que milloraven el
text, donant així sentit ple al tràmit d’audiència. Ara bé, vistes les funcions que
s’encomanen a l’Escola Balear de l’Esport, aquest CES considera que, tal
vegada, s’hauria de valorar si l’estructura i recursos actuals són suficients per a
dur a terme les noves funcions amb l’eficàcia pròpia d’una Administració
moderna i compromesa amb el servei als ciutadans. I que, tal vegada, sí seria
necessari un estudi econòmic del cost que podria suposar aquesta norma.
S’ha advertit que al llarg del text es fa referència a la direcció general competent o al
conseller o consellera en matèria d’esports. Doncs bé, consideram que s’hauria de fer
servir el nom de l’òrgan competent en temps present, tal i com disposa el
dictamen 19/2006, de 26 de gener, del Consell Consultiu.

Per acabar aquest apartat, volem fer una consideració de caire general sobre
les conseqüències que es poden derivar, per exemple, de revocacions
d’autoritzacions (art. 15) i de caducitats del procediment (art. 27) per als
alumnes que es matriculen i assisteixen a l’activitat formativa. Certament,
aquest projecte de decret pretén regular els procediments de les activitats
formatives dutes a terme per les federacions esportives i no les relacions entre
les federacions i els alumnes, o entre la mateixa Administració o l’EBE i els
alumnes. No obstant això, aquesta regulació no afecta únicament les
federacions, sinó que es veuen implicats tots aquells estudiants que assisteixen
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a les activitats formatives i que es poden trobar, per exemple, que la seva
titulació, una vegada superades les proves d’avaluació, només te caràcter
federatiu.
Entenem que els alumnes que assisteixen, paguen els imports de matrícula
corresponents i superen les proves d’avaluació de les activitats formatives
prèviament aprovades per l’Administració autonòmica, no haurien de trobar-se
en la situació d’indefensió en què es trobarien si, en virtut de l’article 15.3,
l’Administració revoca l’autorització atorgada inicialment. Evidentment, s’han
de prendre mesures per evitar i corregir els incompliments que es puguin
produir per part de les federacions, però consideram que s’hauria de fer un
esforç per trobar solucions que no perjudiquin a tercers.

II. En relació amb el preàmbul, consideram que compleix amb el seu objecte,
atès que fa una àmplia referència al marc competencial en què es crea el
Reglament i a la seva raó de ser, fent esment a la vocació de transitorietat de la
norma.
Malgrat això, en el darrer paràgraf, al igual que es fa referència al dictamen del
Consell Consultiu, s’ha d’afegir el dictamen d’aquest Consell Econòmic i
Social, igualment obligatori, encara que no vinculant.

III. Pel que fa a l’articulat, volem fer les següents consideracions:
1. L’article 7 disposa que l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma en
matèria educativa ha d’emetre un informe sobre la sol·licitud federativa.
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Aquest informe és, segons aquest precepte, preceptiu i s’ha d’emetre en el
termini màxim de 15 dies.
D’una banda i tal i com ja s’ha dit més amunt, seria més clar i conforme al
Dictamen del Consell Consultiu 19/2006, substituir òrgan competent de la
Comunitat Autònoma, per Conselleria d’Educació i Cultura.
D’altra banda, considerant que es tracta d’un informe sobre formació
esportiva i que la Conselleria d’Educació i Cultura és la competent en aquesta
matèria, entenem que l’informe hauria de tenir una importància major dins el
procediment. És a dir, l’informe hauria de ser no només preceptiu, sinó
vinculant. Igualment, consideram que s’haurien d’establir els mecanismes de
coordinació i col·laboració adients per què aquest informe no suposés un
entrebanc en el procediment d’autorització de les activitats de formació
esportiva.
2. L’article 12.4 fa referència a les persones que es trobin en una determinada
situació acadèmica o esportiva. I disposa que es poden autoritzar
convocatòries per a col·lectius que tenguin els requisits generals i específics per
accedir-hi i es trobin en aquesta determinada situació.
Des del CES no entenem les característiques d’aquesta determinada situació
esportiva o acadèmica, considerant que s’hauria de precisar en ares a una
major i millor comprensió de la norma. És a dir, si es refereix a l’article 13,
relatiu a convocatòries de cursos per a determinats col·lectius, recomanam que
així s’aclareixi en l’apartat 4 de l’article 12.
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3. Finalment, han de tenir en compte que el termini de sol·licituds d’activitats
de formació previstes per a l’any de 2009, previst en la disposició transitòria,
s’haurà de modificar.

V. Conclusions

Al llarg d’aquest dictamen s’ha exposat l’opinió del Consell Econòmic i Social
en relació amb el Projecte de decret pel qual es regulen les activitats de
formació esportiva que imparteixen les federacions esportives a les Illes Balears.
Vist i plau
La secretària general

El president

Núria Garcia Canals

Llorenç Huguet Rotger

Palma, 11 de novembre de 2008
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