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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears
1.- Disposicions generals
PRESIDÈNCIA DEL GOVERN
Núm. 21442
Llei 14/2001 de 29 d’octubre d’atribució de competències als
consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social.
EL PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS
Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les Illes Balears ha
aprovat i jo, en nom del Rei i d’acord amb el que s’estableix a l’article 27.2 de
l’Estatut d’Autonomia, promulg la següent.
LLEI
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En el marc de l’estat social i democràtic de dret que propugna la Constitució
espanyola, l’aconseguiment d’una òptima qualitat dels serveis socials a les Illes
Balears és una de les màximes prioritats dels poders públics a l’arxipèlag,
independentment que sigui l’Administració que, directament o indirectament,
presti aquests serveis o hi exerceixi una funció de control de les iniciatives
privades.
El principi de màxima proximitat als ciutadans com a criteri rector de
l’exercici de les competències públiques a l’àmbit de les Illes, així com la
potenciació d’un model descentralitzat de gestió de serveis socials, han de quedar
necessàriament reflectits en una atribució de competències a les institucions
pròpies de cada illa, que s’adeqüi a la posició cada cop més rellevant que
assoleixen els consells insulars. Aquesta assumpció de noves competències
permet una gestió autònoma dels interessos propis de cada illa i facilita la correcta
satisfacció de les demandes primordials de cada territori.
En conseqüència, i d’acord amb l’article 39.7 de l’Estatut d’autonomia que
preveu la possibilitat que els consells insulars assumeixin la funció executiva i
la gestió de l’assistència social i dels serveis socials, es transfereixen a aquests
ens competències en matèria de control administratiu d’entitats, serveis i centres
de serveis socials, i s’adapten i amplien les funcions que s’havien transferit a
aquests ens mitjançant la Llei 12/1993, de 20 de desembre, en matèria de serveis
socials.
A més a més, a través d’aquesta llei els consells insulars assumeixen
competències en matèria de gestió de prestacions i serveis socials del sistema de
seguretat social, que varen ser traspassades a les Illes Balears pel Reial Decret
2153/1996, de 27 de setembre. Aquesta transferència es completa, així mateix,
amb la primera atribució als consells de potestat normativa complementaria en
matèria de serveis socials, en els termes i les limitacions que s’estableixen.
Finalment, i com a manifestació del principis de col·laboració i de
coordinació que han de regir l’actuació de les administracions, es crea la
Conferència sectorial en matèria de serveis socials, com a estructura permanent
per a la deliberació en comú de les institucions implicades en les matèries
descrites.
Totes aquestes premisses faran possible que les administracions pròpies de
cada illa puguin desplegar, dins del seu àmbit territorial i en el marc de la
planificació autonòmica, una ordenació pròpia més sensible i eficaç quant a les
necessitats específiques, i una gestió més directa dels serveis socials, cosa que es
traduirà en una millora de la prestació dels serveis socials envers als ciutadans
de les Illes Balears.
Capítol I. Disposició general
Article 1. Objecte de la llei
1. Constitueix l’objecte d’aquesta llei l’atribució de la funció executiva i
la gestió en matèria de serveis socials, als consells insulars de Mallorca, de
Menorca i d’Eivissa i Formentera, dins del seu àmbit territorial, d’acord amb el
que preveu l’article 39 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, i en els
termes establerts en aquesta llei.
2. Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera
exerciran, així mateix, la potestat reglamentària sobre les matèries transferides,
en els termes, l’abast i les limitacions que s’estableixen al capítol VIII.
3. Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera
executaran, dins el seu àmbit territorial, els plans i programes autonòmics en
matèria de serveis socials, d’acord amb el que s’estableix a l’article 11.
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Capítol II. Competències en matèria de control administratiu d’entitats,
serveis i centres de serveis socials
Article 2. Competències i funcions que es transfereixen als consells
insulars en matèria de control administratiu d’entitats, serveis i centres de
serveis socials
Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera
assumeixen, en concepte de pròpies, de conformitat amb el que disposen els
articles 39 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i concordants de la Llei
reguladora dels consells insulars, la funció executiva i la gestió en matèria de
control administratiu d’entitats, serveis i centres de serveis socials i en especial
en relació amb:
a) L’autorització de serveis i centres de serveis socials, dins el seu àmbit
territorial, així com la qualificació d’entitat col·laboradora.
b) La creació i la gestió dels registres insulars del Sistema balear de serveis
socials.
c) La funció inspectora i sancionadora en matèria de serveis socials.
Article 3. Funcions relatives a les autoritzacions administratives
d’entitats, serveis i centres de serveis socials
Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera
exerciran, amb subjecció a la legislació reguladora del Sistema balear de serveis
socials vigent en cada moment, les funcions de tramitació i resolució dels
procediments d’atorgament, modificació i revocació d’autoritzacions
administratives, incloses la tramitació i la resolució dels recursos administratius
contra els actes i els acords dictats pels seus òrgans i, en concret:
a) L’atorgament d‘autorització prèvia per a la construcció de centres de
serveis socials, trasllat de la ubicació, així com la modificació substancial de
l’establiment o de la seva capacitat assistencial.
b) L’atorgament d‘autorització definitiva per a la construcció de centres de
serveis socials, trasllat de la ubicació, així com la modificació substancial de
l’establiment o de la seva capacitat assistencial.
c) La concessió d’autorització per al funcionament dels serveis de serveis
socials, de canvi de titularitat i de modificació d’activitats i objectius.
d) La concessió d’autoritzacions pel cessament, temporal o definitiu,
d’activitats de serveis socials.
e) La revocació d’autoritzacions.
f) La resolució, com a mesura preventiva, de la suspensió d’activitats o el
tancament de centres de serveis socials.
g) La recepció de la documentació i la informació requerides a les entitats
prestadores de serveis socials, en compliment de la normativa vigent en la
matèria.
h) L’atorgament de la qualificació d’entitat privada col·laboradora de
serveis socials.
Article 4. Funcions relatives al registre d’entitats, serveis i centres de
serveis socials
1. Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera,
en l’àmbit territorial respectiu, crearan i gestionaran els seus propis registres, que
tendran la mateixa estructura, organització i funcionament que el Registre
Central de Serveis Socials, que serà únic per a totes les Illes Balears.
2. Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera
exerciran, amb subjecció a l’ordenament sectorial del Sistema Balear de Serveis
Socials vigent a cada moment, les funcions de tramitació i resolució dels
procediments d’inscripció i de cancel·lació dels assentaments que han de constar
en els llibres dels registres insulars d’entitats, serveis i centres de serveis socials,
incloses la tramitació i la resolució dels recursos administratius contra els actes
i acords dictats pels seus òrgans. En especial, procediran a l’anotació en els
registres insulars dels següents tipus d’assentaments:
a) La inscripció de totes les entitats, públiques i privades, i dels centres i/
o serveis dels quals siguin titulars, que hagin obtingut prèviament la corresponent
autorització administrativa, així com de tots els actes que els afectin, sempre que
necessitin l’autorització administrativa.
b) La inscripció d’entitats que, sense que siguin titulars de serveis o centres,
vulguin iniciar activitats dins l’àmbit territorial dels consells insulars.
c) La cancel·lació de les inscripcions formalitzades, havent-ne revocat
prèviament les autoritzacions atorgades en el seu moment, en els supòsits prevists
a la legislació sectorial que hi sigui d’aplicació.
d) La cancel·lació de les inscripcions anotades quan s’autoritzi el cessament
de les activitats, en els supòsits prevists a la normativa vigent.
3. El Registre Central de Serveis Socials es mantindrà com a instrument de
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coneixement, planificació, ordenació i publicitat. Així mateix, i no obstant allò
que estableix el punt anterior, s’hi inscriuran directament aquelles entitats titulars
de centres o autoritzades per a prestar serveis d’àmbit suprainsular, així com les
entitats que no siguin titulars de serveis o centres.
4. Els registres insulars de serveis socials s’instal·laran en suport informàtic,
amb els sistemes d’intercomunicació i de coordinació que garanteixin la
compatibilitat informàtica i de contingut respecte del Registre Central de Serveis
Socials.
5. Per tal d’assegurar la funcionalitat i l’eficàcia del Registre Central de
Serveis Socials, els consells insulars comunicaran, de manera instantània,
qualsevol anotació que efectuïn en el corresponent registre insular, mitjançant
transmissió telemàtica, amb els sistemes d’intercomunicació i de coordinació
que garanteixin la compatibilitat informàtica. També s’haurà de lliurar aquesta
informació als altres registres insulars.
6. Les anotacions que els òrgans administratius del Govern de les Illes
Balears formalitzin en el Registre Central de Serveis Socials també es comunicaran de manera instantània a cada un dels registres insulars, mitjançant els
sistemes d’intercomunicació establerts als punts anteriors.
Article 5. Funcions relatives a la potestat inspectora i sancionadora en
matèria de serveis socials
Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera
realitzaran, en els àmbits territorials respectius i amb subjecció a l’ordenament
sectorial vigent, les funcions relatives a :
a) La inspecció, la verificació i el control de les entitats, serveis i centres
de serveis socials del Sistema Balear de Serveis Socials.
b) La incoació, la tramitació i la resolució dels procediments sancionadors
que corresponguin, per infracció de la normativa reguladora del Sistema Balear
de Serveis Socials.
Capítol III. Adaptació i ampliació de les funcions transferides als consells
insulars per la Llei 12/1993, de 20 de desembre
Article 6. Competències que s’atribueixen als consells insulars pel que
fa a l’ampliació i a l’adaptació de les funcions transferides per la Llei 12/
1993, de 20 de desembre
Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera,
d’acord amb el que estableixen els articles 39.7 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears i concordants de la Llei reguladora dels consells insulars, exerciran,
en concepte de pròpies, les funcions executives i la gestió relatives a les funcions
d’instrucció i de resolució dels procediments d’atorgament de prestacions
individuals del Sistema Balear de Serveis Socials i de concessió d’ajudes
institucionals, amb subjecció a l’ordenament sectorial vigent en cada moment i,
en concret:
a) L’atorgament d’ajudes públiques per al finançament d’operacions de
capital a favor de corporacions locals i/o entitats privades sense ànim de lucre,
destinades a l’execució de projectes específics de construcció, d’adaptació o de
reconversió de centres d’atenció per a persones majors i/o d’establiments
d’atenció a persones amb minusvalidesa física, psíquica o sensorial.
b) L’atorgament d’ajudes individuals, directes o indirectes, per a l’assistència
a discapacitats.
c) La concessió d’ajudes institucionals per al manteniment i la funcionalitat
operativa de centres per a la prestació de serveis directes a discapacitats físics,
psíquics i sensorials.

Capítol IV. Serveis i centres la titularitat dels quals es traspassa als
consells insulars, pel que fa a l’ampliació dels serveis transferits per la
Llei 12/1993, de 20 de desembre
Article 7. Serveis i centres la titularitat dels quals es traspassa als
consells insulars
1. Per a una major efectivitat de la gestió dels recursos de la Xarxa Bàsica
de Serveis Socials de Responsabilitat Pública, es traspassa al Consell Insular de
Mallorca la titularitat i la gestió del servei i del centre «Menjador de Transeünts»,
de Palma.
2. Correspondran al consell insular, a més de la prestació dels serveis
socials que li pertoquin, el manteniment i la conservació ordinària de les
instal·lacions i del centre on es prestin aquests serveis, així com la gestió
economicoadministrativa i de règim interior d’aquest.
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3. Serà també a càrrec del consell insular la inversió nova i/o de reposició,
que s’hagi d’efectuar en els edificis, les instal·lacions i els equipaments.
Capítol V. Competències en matèria de gestió de les prestacions i serveis
socials del Sistema de la Seguretat Social
Article 8. Competències, funcions i serveis que s’atribueixen als consells
insulars en matèria de gestió de les prestacions i serveis socials del Sistema
de la Seguretat Social
Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera
assumeixen la funció executiva i la gestió en matèria de prestacions tècniques del
Sistema de la Seguretat Social a l’àmbit territorial de les Illes Balears, que
s’indiquen a l’article 9 d’aquesta llei. Aquestes competències havien estat
atribuïdes a l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
mitjançant el Reial Decret 2153/1996, de 27 de setembre, l’exercici de les quals
va ser assignat a l’entitat autònoma Institut Balear d’Afers Socials, creada per la
Llei 4/1996, de 19 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i l’organització i funcionament de la qual es va
establir pel Decret 65/1998, de 26 de juny.
Article 9. Competències, funcions i serveis que es transfereixen als
consells insulars en matèria de gestió de les prestacions i serveis socials del
Sistema de la Seguretat Social
1. Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera
exerciran, en els àmbits territorials respectius i en concepte de pròpies, de
conformitat amb el darrer paràgraf de l’article 39 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears i els articles concordants de la Llei de consells insulars, les funcions
següents:
a) La creació i el manteniment de centres d’atenció a les persones majors
que ofereixin places residencials, per a estades temporals o permanents, en el
marc d’una assistència integral a beneficiaris del Sistema de la Seguretat Social,
per a vàlids i/o assistits.
b) La creació i el manteniment de centres d’atenció a les persones amb
minusvalidesa que ofereixin places residencials, per a estades temporals o
permanents, en el marc d’una assistència integral i continuada, a discapacitats
físics, psíquics o sensorials.
c) La creació i el manteniment de centres de dia per a l’atenció a les
persones majors, per a la promoció de la convivència i la prestació de diferents
serveis que complementin l’acció assistencial.
d) La programació i l’execució de l’acció assistencial i la gestió de
prestacions socials en el si dels serveis i centres propis d’atenció a persones
majors i per a persones amb minusvalidesa.
e) La concertació de reserva i d’ocupació de places residencials per a
persones majors i per a persones amb minusvalidesa, amb entitats públiques i
privades sense ànim de lucre.
f) La gestió, pròpia o concertada, dels programes d’integració social
destinats a les persones majors i a persones amb minusvalidesa, i persones en
situació de greu i urgent necessitat.
g) La gestió de serveis socials generals, amb recursos propis o realitzada
amb mitjans concertats amb altres institucions públiques i/o entitats privades, a
beneficiaris del Sistema de la Seguretat Social.
h) La tramitació i valoració de les sol·licituds d’ingrés a places residencials,
pròpies o concertades, d’atenció a les persones majors i a persones amb
minusvalidesa, així com de les peticions d’accés temporals i estades diürnes.
2. Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera
exerciran les competències executives i de gestió que s’assenyalen al punt
anterior, d’acord amb la legislació bàsica estatal, que regula els objectius mínims
de l’oferta de serveis i les condicions i els barems d’aplicació per a l’ingrés de
beneficiaris en els centres, instituint un sistema que reconeix la possibilitat
d’accés de cada un dels beneficiaris del Sistema de Seguretat Social de l’Estat a
qualsevol centre, servei o prestació d’aquest sistema.
Capítol VI. Centres i serveis respecte dels quals els consells insulars se
subroguen per a l’exercici de les competències transferides
Article 10. Centres i serveis respecte dels quals els consells insulars se
subroguen per a l’exercici de les competències transferides
1. Per a l’efectivitat de l’exercici de les funcions enumerades a l’article 9
d’aquesta llei, els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i
Formentera se subroguen, en els seus respectius àmbits territorials, en els drets
i les obligacions que fins ara corresponien a l’Administració de les Illes Balears,
en relació amb els béns i serveis que l’Administració de l’Estat hi havia adscrit,
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mitjançant el Reial Decret 2153/1996, de 27 de setembre. Els centres són els que
s’esmenten a l’article 22 i es detallen a l’annex III.
2. Correspondran als consells insulars, a més de la prestació dels serveis
socials que els pertoquin, el manteniment i la conservació ordinària de les
instal·lacions i dels centres on es prestin aquests serveis, així com la gestió
economicoadministrativa i de règim interior d’aquests.
3. Serà també a càrrec dels consells insulars la inversió nova i/o de
reposició, que s’hagi d’efectuar en els edificis, les instal·lacions i els equipaments.
Capítol VII. Potestats que es reserven el Govern i l’Administració de les
Illes Balears
Article 11. Potestats genèriques que es reserven el Govern i
l’Administració de les Illes Balears
El Govern de les Illes Balears es reserva les potestats i les actuacions
següents:
1. Potestat reglamentària normativa o externa sobre les competències
atribuïdes als consells insulars en matèria de serveis socials, en els termes i les
limitacions fixades al capítol corresponent d’aquesta llei.
2. Planificar, desenvolupar i coordinar la política comuna de serveis socials
al conjunt de les Illes Balears, sense perjudici de l’ordenació que cada consell
insular realitzi dins el seu àmbit territorial i en el marc de la planificació
autonòmica, així com fer el seguiment i avaluar els programes en matèria de
serveis socials d’àmbit autonòmic.
El Govern de les Illes Balears elaborarà aquesta planificació general tot
tenint en compte la informació subministrada pels consells insulars, i havent-ne
convocat prèviament la Conferència sectorial en matèria de serveis socials, que
es crea a l’article 16 d’aquesta llei.
En tot cas, l’execució dels plans i dels programes autonòmics serà
competència dels consells insulars dins del seu àmbit territorial, sense perjudici
de la coordinació general que correspondrà al Govern de les Illes Balears.
3. Representar les Illes Balears en qualsevol manifestació supracomunitària
i, especialment, davant del ministeri competent en matèria de benestar i serveis
socials de l’Administració General de l’Estat, l’Institut de Migracions i Serveis
Socials i altres entitats gestores de la Seguretat Social i, si n’és el cas, davant de
les institucions de la Unió Europea.
El Govern de les Illes Balears, quan les relacions tinguin per objecte
matèries d’interès específic o singular de qualsevol dels consells insulars,
articularà la presència de representants d’aquests en el si de les seves delegacions.
4. Planificar, coordinar, fer el seguiment i avaluar els programes en matèria
de serveis socials finançats o cofinançats amb fons procedents de l’Administració
General de l’Estat, i/o de les entitats gestores de la Seguretat Social i/o de la Unió
Europea, havent-ne consultat prèviament la Conferència sectorial en matèria de
serveis socials.
5. L’ordenació i la gestió de les estadístiques autonòmiques.
6. L’estudi, la investigació, les publicacions, els congressos, els plans de
formació dels professionals, i els programes experimentals de serveis socials,
d’àmbit autonòmic.
7. Qualsevol altra potestat genèrica que no sigui atribuïda per aquesta llei
als consells insulars.
Article 12. Potestats específiques que es reserven el Govern i
l’administració de les Illes Balears
L’administració de les Illes Balears es reserva les potestats, els serveis, les
funcions i les actuacions específiques següents:
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4. La gestió de les pensions no contributives de jubilació i d’invalidesa
previstes en el Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei general de la Seguretat Social, la gestió de les prestacions
socials i econòmiques establertes a la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració
social dels minusvàlids (LISMI), la gestió de les pensions assistencials derivades
de l’extint Fons d’Assistència Social i la gestió del Centre Base de Minusvàlids
a les Illes Balears.
5. L’articulació dels plans i dels programes de serveis socials que es
formalitzin conjuntament entre l’Administració General de l’Estat i la de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
No obstant això, els consells insulars podran formular davant la conselleria
del Govern de les Illes Balears competent en matèria de serveis socials, propostes
de projectes, de gestió directa o promoguts per entitats locals o altres institucions,
perquè s’incloguin en els plans i programes esmentats.
6. Les relacions que, legalment o convencionalment, corresponguin mantenir
amb l’Administració General de l’Estat i/o les entitats gestores de la Seguretat
Social, tant les estatals com les d’altres comunitats autònomes.
Capítol VIII. De la potestat reglamentària
Article 13. De la potestat reglamentària normativa del Govern de les
Illes Balears
1. La potestat reglamentària sobre les competències atribuïdes als consells
insulars per aquesta llei, en les matèries relatives al Sistema Balear de Serveis
Socials, correspon al Govern i a l’administració de les Illes Balears.
2. No obstant això, en els termes i l’abast que es determina a l’article
següent, els consells insulars podran exercir la potestat reglamentària, en relació
als interessos respectius, per desplegar la regulació bàsica vigent en cada
moment.
3. La potestat reglamentària atribuïda al Govern i a l’Administració de les
Illes Balears per elaborar normativa de caràcter bàsic sobre les matèries que es
recullen a l’article següent, tendrà per objecte establir les condicions mínimes de
qualitat dels centres i serveis de serveis socials, així com garantir la igualtat entre
tots els ciutadans de les Illes Balears, amb la finalitat última d’evitar que es pugin
produir situacions de discriminació per motius de residència als diferents àmbits
territorials insulars.
4. L’exercici per part del Govern de les Illes Balears de la potestat
reglamentària en els supòsits referits a aquest article es produirà evacuant les
corresponents consultes als consells insulars durant el procés d’elaboració del
reglament de què es tracti, als efectes d’harmonitzar els diferents interessos
públics implicats. L’informe corresponent dels consells insular serà emès pel Ple,
havent-ne formulat prèviament proposta el govern insular respectiu.
Article 14. De l’abast de la potestat reglamentària normativa que
s’atribueix als consells insulars
Dins del marc de la regulació bàsica establerta pel Govern de les Illes
Balears, s’atribueix als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i
Formentera potestat reglamentària sobre les matèries que a continuació es
detallen:
a) Regulació de procediments especials per a l’autorització i registre de
tipologies concretes d’entitats, serveis i centres de serveis socials d’àmbit insular,
així com de disposicions complementàries del procediment general existent.
b) Desplegament de la normativa bàsica vigent quant als requisits i les
condicions funcionals i materials mínimes dels centres i serveis següents:
b.1. Dins l’àrea d’atenció primària:
- Serveis d’informació i orientació.
- Serveis de prevenció i inserció social.
- Serveis d’ajuda a domicili i altres suports a la unitat de convivència.
- Serveis d’allotjament alternatiu.
- Serveis de menjador.
b.2. Dins l’àrea de serveis socials especialitzats:

1. L’ordenació i la gestió del Registre Central de Serveis Socials.
2. L’autorització i el registre de serveis i centres de serveis socials que per
la seva naturalesa siguin de caràcter suprainsular.
3. La creació, l’organització, el finançament i la gestió d’aquells serveis i
centres de serveis socials que, per la seva naturalesa, siguin de caràcter suprainsular.

1. Àrea d’atenció social a les persones majors:
- Unitat tècnica d’avaluació de fluxos
- Centres de dia per a persones majors.
- Residències per a persones majors.
- Habitatges tutelats per a persones majors.
- Oci i temps lliure per a persones majors.
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2. Àrea d’atenció social als discapacitats:
- Unitat tècnica d’avaluació de fluxos.
- Servei d’atenció especialitzada.
- Centres de dia per a discapacitats.
- Residències per a discapacitats.
- Habitatges tutelats.
- Servei de tutela per a discapacitats.
3. Àrea d’atenció social als drogodependents:
- Centres de dia.
- Residències d’estada limitada.
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altres instruments de col·laboració per a la posada en comú dels interessos de les
institucions afectades.
Article 17. Mecanismes de coordinació i control de les competències
transferides
1. El Govern de les Illes Balears, quan hi hagi interessos autonòmics
afectats que excedeixin l’àmbit insular, podrà, en l’exercici de la seva potestat
normativa, fixar directrius de coordinació de les funcions transferides, que seran
vinculants per als consells insulars.

4. Àrea d’atenció social a les persones amb risc o situació d’exclusió social:
- Servei d’inserció social per a les persones amb risc o situació d’exclusió
social.

Aquestes directrius tendran per objecte establir les condicions mínimes de
qualitat dels centres i serveis de serveis socials, així com garantir la igualtat entre
tots els ciutadans de les Illes Balears, amb la finalitat última d’evitar que es pugin
produir situacions de discriminació per motius de residència als diferents àmbits
territorials insulars.

c) Desplegament de la normativa bàsica vigent quant als requisits necessaris
perquè les entitats privades prestadores de serveis socials obtenguin la qualificació
d’entitat privada col·laboradora i de les obligacions d’aquestes quan estiguin
incloses dins la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública.

2. Quan el Govern de les Illes Balears, en el supòsit assenyalat al punt
anterior, iniciï el procediment d’elaboració de directrius per a la coordinació de
les competències transferides, el conseller autonòmic competent en la matèria,
convocarà la Conferència sectorial en matèria de serveis socials.

d) Desplegament de la normativa bàsica vigent quant als drets i les
obligacions de les persones usuàries dels distints serveis socials.

3. La Conferència sectorial en matèria de serveis socials, per tal d’aconseguir
el consens de les institucions implicades, deliberarà sobre les mesures de
coordinació proposades pel Govern de les Illes Balears, els criteris generals que
n’han d’informar, així com els objectius i les prioritats d’actuació, i n’emetrà les
recomanacions que consideri oportunes.

e) Desplegament de la normativa bàsica vigent quant al foment de la
participació ciutadana, en especial del voluntariat.
Capítol IX. Disposicions comunes
Article 15. Normativa reguladora
En l’exercici de les competències atribuïdes per aquesta llei, els consells
insulars ajustaran el seu funcionament al règim que s’hi estableix, com també a
la llei reguladora dels consells insulars, a la llei estatal reguladora del règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú,
i a la legislació emanada del Parlament de les Illes Balears que els sigui
d’aplicació o, subsidiàriament, a la legislació estatal.

4. La coordinació i el control de les competències delegades correspon al
Govern de les Illes Balears, a través de les tècniques i els mecanismes configurats
en la normativa vigent sobre consells insulars.
5. El Govern de les Illes Balears adoptarà les mesures necessàries de
coordinació dels serveis necessàries per tal d’assegurar que l’exercici, per part
dels consells insulars, de les funcions en matèria de gestió de les prestacions i dels
serveis socials del Sistema de Seguretat Social a les Illes Balears, es realitzi
d’acord amb la normativa estatal.
Capítol X. Delegació als ajuntaments

Article 16. Mecanismes de col·laboració i informació mútua
Article 18. Delegació als ajuntaments i/o a les mancomunitats
1. Es crea la Conferència sectorial en matèria de serveis socials, com a
estructura permanent de col·laboració, per a la deliberació en comú dels ens
implicats, amb la finalitat de:
a) Elaborar formules concretes de nova regulació i de revisió de la
normativa vigent.
b) Proposar programes en matèria de serveis socials.
c) Harmonitzar els interessos propis de les distintes institucions participants.
d) Ponderar la totalitat dels interessos públics implicats, quan una activitat
o servei superi l’àmbit dels interessos propis dels consells insulars o incideixi i
condicioni, de manera rellevant, l’exercici de les competències autonòmiques.
e) Convenir paràmetres d’homogeneïtzació tècnica en els aspectes que
pertoquin.
f) Presentar informes i propostes per a l’obtenció de subvencions d’àmbit
estatal.
2. La Conferència sectorial en matèria de serveis socials serà integrada pel
conseller autonòmic competent en la matèria, qui la presidirà, i pels consellers
competents respectius de cada consell insular.
3. La Conferència es reunirà, com a mínim, una vegada a l’any i quan ho
sol·liciti, almenys, una de les institucions representades o ho determini el
president. A les reunions podran assistir els tècnics que cada una de les
institucions participants consideri oportuns.

Els consells insulars promouran la delegació en els ajuntaments o es les
mancomunitats, en l’àmbit de la respectiva demarcació territorial, de les funcions
dels serveis en matèria de serveis socials que satisfacin preferentment un interès
local i la gestió dels quals pugui ser assumida per aquests, d’acord amb
l’ordenació vigent del Sistema balear de serveis socials i/o del Sistema de la
Seguretat Social a l’àmbit de les Illes Balears.
Capítol XI. Valoració del cost efectiu
Article 19. Cost efectiu
1. El cost efectiu anual de l’atribució de les competències a què fa
referència aquesta llei ascendeix a 4.814.870.558 pessetes per a l’any 2000.
2. El cost efectiu experimentarà les variacions en funció de les remuneracions
concretes que afectin el personal, respecte del capítol I, i de la taxa de variació
interanual que experimenti l’Índex de Preus al Consum quant a la resta de
capítols.
3. La quantificació del cost efectiu, en pessetes de l’any 2000, s’ha realitzat
de conformitat amb les valoracions següents:
Consell Insular de Mallorca

4. La Conferència sectorial en matèria de serveis socials exercirà únicament
funcions deliberants, consultives i de proposta. La fixació d’una posició comuna,
que s’obtindrà per unanimitat de tots els implicats, adoptarà la forma de
recomanació.
5. La Conferència sectorial en matèria de serveis socials elaborarà i
aprovarà el seu reglament de funcionament.
6. Aquests mecanismes de col·laboració seran també d’aplicació als
procediments d’elaboració d’instruments de planificació d’àmbit autonòmic.

Secció 23. Conselleria de Benestar Social
- Costs directes:
Perifèrics:
Centrals:
- Costs indirectes:
- Cost Efectiu secció 23:

7. Sense perjudici d’allò que estableixen els punts anteriors, es podran crear

53.496.260
1.128.756.067
19.526.993
1.201.779.320
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Secció 75. Entitat autònoma “Institut Balear d’Afers Socials”
- Costs directes:
Perifèrics:
Centrals:

2.100.595.974
875.068.942

- Costs indirectes:

108.341.035

- Cost efectiu secció 75:

3.084.005.951

Total cost efectiu Mallorca:
4.285.785.271
Percentatge sobre el total del cost efectiu: 89,01 %

10-11-2001

- Total cost efectiu:
- Deducció recaptació anual
per ingressos:
- Càrrega assumida neta:

4.285.785.271
263.420.000
4.022.365.271

Consell Insular de Menorca
- Total cost efectiu:
317.702.536
- Deducció recaptació anual per ingressos:
- Càrrega assumida neta:
317.702.536
Consell Insular d’Eivissa i Formentera
- Total cost efectiu:
211.382.751
- Deducció recaptació anual per ingressos:
- Càrrega assumida neta:
211.382.751

Consell Insular de Menorca
Secció 23. Conselleria de Benestar Social

Capítol XII. Mitjans personals
- Costs directes:
Perifèrics:
Centrals:
- Costs indirectes:

Article 20. Mitjans personals adscrits als serveis i a les institucions que
es traspassen

47.249.714
2.196.788

- Cost efectiu secció 23:

49.446.502

Secció 75. Entitat autònoma “Institut Balear d’Afers Socials”

1. Es transfereixen als consells insulars les places que es relacionen a
l’annex II d’aquesta llei.
2. El personal traspassat, assignat a les competències atribuïdes als consells
insulars en concepte de pròpies, s’integrarà, sota la capacitat organitzativa
d’aquests, a les corresponents plantilles i relacions de llocs de feina dels consells
insulars.

- Costs directes:
Capítol XIII. Béns, drets i obligacions
Perifèrics:
Centrals:

31.797.225
224.270.443

- Costs indirectes:
- Cost efectiu secció 75:

12.188.366

Article 21. Béns, drets i obligacions que es traspassen
1. Es traspassen al Consell Insular de Mallorca el béns immobles que es
relacionen a l’apartat primer de l’annex III.

268.256.034

Total cost efectiu Menorca:
317.702.536
Percentatge sobre el total del cost efectiu: 6,60 %

2. L’inventari dels béns mobles que es posen a disposició dels consells
insulars s’especificarà en l’acta de lliurament que es formalitzarà entre els
presidents dels consells insulars i el titular de la conselleria del Govern de les Illes
Balears competent en matèria de serveis socials.

Consell Insular d’Eivissa i Formentera
Secció 23. Conselleria de Benestar Social
- Costs Directes:
Perifèrics:
Centrals:

23.637.628

- Costs Indirectes:

Article 22. Béns, drets i obligacions en els quals se subroguen els
consells insulars
Els consells insulars se subrogaran en els drets i les obligacions que fins ara
corresponien a l’administració de les Illes Balears, en relació amb els béns que
li havien estat adscrits per l’Administració de l’Estat, mitjançant el Reial Decret
2153/1996, de 27 de setembre, i que es relacionen a l’apartat segon de l’annex
III d’aquesta llei.

2.684.962

- Cost Efectiu Secció 23:

26.322.590

Secció 75. Entitat Autònoma “Institut Balear d’Afers Socials”
- Costs directes:
Perifèrics:
Centrals:

32.162.727
138.000.542

- Costs indirectes:
- Cost efectiu secció 75

14.896.892
185.060.161

Article 23. Qualificació jurídica dels béns i dels drets en els quals se
subroguen els consells insulars
1. Els béns i els drets en els quals se subroguen els consells insulars, d’acord
amb el que disposa l’article anterior, conservaran, en tot cas, la qualificació
jurídica original.
2. Atès que la titularitat dels béns esmentats a l’article anterior correspon
a la Tresoreria de la Seguretat Social i/o a l’Administració de l’Estat, i que estan
afectes al compliment de fins específics, als consells insulars tan sols els
correspondrà l’administració, la utilització, l’explotació i la conservació d’aquests
béns.
Disposició addicional primera. Comissions paritàries

Total cost efectiu Eivissa i Formentera: 211.382.751
Percentatge sobre el total del cost efectiu: 4,39 %
4. El desglossament del cost efectiu per seccions, programes i capítols
pressupostaris figura a l’annex I d’aquesta llei.
5. Atès que hi ha ingressos afectats als serveis l’exercici dels quals
s’atribueix als consells insulars, el cost efectiu indicat per a cada ens insular es
minorarà en l’import corresponent a la recaptació anual per aquells conceptes,
amb la finalitat d’obtenir una càrrega assumida neta, segons els detalls següents:
Consell Insular de Mallorca

Per acord entre el Govern de les Illes Balears i el consell insular corresponent,
es crearà una comissió paritària, la missió de la qual serà fer efectiu el traspàs de
la documentació i dels mitjans personals i materials que aquesta llei determina,
així com també garantir que els expedients en tràmit es resolguin en els terminis
establerts a la legislació.
Disposició addicional segona. Subrogació dels consells insulars
Els consells insulars de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa i Formentera se
subroguen, a partir de l’efectivitat de l’atribució de les competències en concepte
de pròpies que preveu aquesta llei, en els drets i les obligacions de l’administració
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de les Illes Balears relatius a les competències transferides.
Disposició addicional tercera. Dret d’opció dels funcionaris
Els funcionaris i el personal laboral de la comunitat autònoma, procedents
de l’Administració General de l’Estat o d’un altre organisme o institució pública,
o que hi hagin ingressat directament, que amb l’atribució de competències als
consells insulars siguin traspassats, mantindran els drets que els corresponen,
inclòs el de participar en els concursos de trasllat que convoqui la comunitat
autònoma, en igualtat de condicions que la resta dels membres de la mateixa
categoria o cos, perquè així puguin mantenir a cada moment el dret permanent.
Disposició addicional quarta. Gratuïtat del butlletí oficial
Serà gratuïta la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears dels
anuncis, dels acords i d’altres documents exigits per l’ordenament jurídic, com
a conseqüència de l’exercici, per part dels consells insulars, de les competències
atribuïdes per aquesta llei.
Disposició addicional cinquena. Igualació del finançament per habitant
Per garantir una efectiva igualació del finançament per habitant al conjunt
de les Illes en matèria de benestar social, la dotació del cost efectiu que correspon
als consells insulars, que es detalla a l’article 19 d’aquesta llei, s’amplia, en
successius exercicis, de la manera següent:
a) El cost efectiu aplicat al Consell Insular de Menorca s’incrementa en
seixanta milions el primer any i en quaranta-cinc milions més en cada un dels dos
anys següents, fins a arribar a un increment de cent cinquanta milions (150.000.000)
de pessetes en l’exercici pressupostari del 2003.
b) El cost efectiu aplicat al Consell Insular d’Eivissa i Formentera
s’incrementa en cent vint milions el primer any, cent trenta el segon, i cent
cinquanta el tercer, fins arribar a un increment total de quatre-cents milions
(400.000.000) de pessetes en l’exercici pressupostari del 2003.

10-11-2001
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1. El personal laboral fix de l’administració de la comunitat autònoma que
en virtut d’aquesta llei sigui traspassat als consells insulars i que estigui immers
en el procés de funcionarització previst a la disposició addicional tercera del
conveni col·lectiu vigent per al personal laboral al servei de la l’administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, ha de mantenir el seu dret a participarhi i els consells insulars han d’assumir, si s’escau, el canvi de relació jurídica que
se’n derivi de la resolució.
2. Així mateix, el personal laboral fix dels consells insulars que a l’entrada
en vigor de la present llei es trobi en situació de servei actiu, d’excedència o de
suspensió de contracte, en ambdós casos, amb dret a reserva del seu lloc de
treball, i que ocupi llocs de treball classificats com de personal funcionari, podrà
optar per:
a) Participar a les proves selectives que es convoquin per modificar la seva
relació d’ocupació i accedir a la condició de funcionari de carrera, sempre que
posseeixi la titulació requerida i compleixi la resta de requisits exigits.
b) Romandre en la situació de personal laboral a extingir en la categoria
professional que tengui reconeguda.
Disposició transitòria primera. Expedients en tràmit
1. Els expedients en tràmit a la data d’efectivitat de l’atribució de
competències es traspassaran als consells insulars, qualsevol que en sigui la
situació procedimental, perquè l’òrgan corresponent del consell insular en
continuï la tramitació.
2. Correspondrà a l’administració de les Illes Balears la competència per
a resoldre els recursos administratius contra els actes i els acords dictats pels
òrgans d’aquesta, abans de l’efectivitat de l’atribució de competències que
estableix aquesta llei, encara que el recurs s’interposi posteriorment. La comunitat
autònoma informarà els consells insulars pertinents sobre la resolució del recurs
que, si n’és el cas, es dicti.

Disposició addicional sisena. Correcció dels desequilibris territorials
quant a les infrastructures per a la prestació de serveis socials

Disposició transitòria segona. Representació i defensa en judici

1. Per tal de corregir els desequilibris existents a l’àmbit territorial dels
distints consells insulars quant a la dotació d’infrastructures per a la prestació de
serveis socials, el Govern de les Illes Balears finançarà els centres següents:

Correspondran a l’administració de les Illes Balears la representació i la
defensa en judici dels recursos i les accions jurisdiccionals contra els actes i els
acords dictats pels seus òrgans.

a) Centre de dia a l’illa de Formentera.
b) Residència d’assistits de 90 places a l’illa d’Eivissa.
c) Residència d’assistits de 70 places a l’illa de Menorca.
d) Finalització de les obres del centre de discapacitats profunds a l’illa de
Menorca.
2. El finançament per a la construcció d’aquests centres s’ha de produir en
un termini màxim de quatre exercicis pressupostaris, computats a partir de l’any
2001. Les condicions de la periodificació i de l’execució de les inversions s’han
de concretar en els convenis de col·laboració corresponents entre el Govern
autonòmic i cada consell insular, convenis que s’han de formalitzar abans del 31
de setembre de l’exercici pressupostari anterior a l’inici de les obres, tret del cas
en què les obres s’hagin d’iniciar l’any 2001.
3. Les aportacions econòmiques que es realitzin per aquests conceptes, que
no poden superar els límits consignats en les lleis anuals de pressuposts generals,
no s’han d’entendre incloses en el cost efectiu indicat a l’article 19 d’aquesta llei.
Disposició addicional setena. Creació i concertació de noves places per
a l’atenció de persones majors i de discapacitats
1. El Govern de les Illes Balears ha de facilitar als consells insulars,
mitjançant els convenis corresponents, recursos econòmics per a l’efectiva
millora de la prestació dels serveis socials, quant a la creació i la concertació de
noves places de centres de dia i residencials per a persones majors i discapacitats.
2. Les inversions s’han d’efectuar de conformitat amb la planificació
realitzada, i la periodificació de les aportacions i les condicions de l’execució
s’han de concretar en el corresponent conveni de col·laboració, abans del 31 de
desembre de l’exercici anterior en què s’hagin de realitzar.
3. Les aportacions econòmiques que es realitzin per aquests conceptes, que
no poden superar els límits consignats en les lleis anuals de pressuposts generals,
no s’han d’entendre incloses en el cost efectiu indicat a l’article 19 d’aquesta llei.
Disposició addicional vuitena.

Disposició derogatòria única. Derogacions
Queden derogades totes les disposicions que s’oposin o contradiguin el que
estableix aquesta llei.
Disposició final primera. Habilitació governativa
Es faculta el Govern de les Illes Balears perquè dicti les disposicions i els
actes necessaris per al desplegament i l’execució d’aquesta llei.
Disposició final segona. Data d’efectivitat de l’atribució
Es fixa el dia 1 de gener de l’any 2002, com a data d’efectivitat de
l’atribució de competències que disposa aquesta llei, per als consells insulars de
Menorca i d’Eivissa i Formentera. Aquesta data serà el dia 30 de juny de 2003
per al Consell Insular de Mallorca.
Disposició final tercera. Entrada en vigor
Aquesta Llei entrarà 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 facinguardar.
Palma, a vint i nou d’octubre de dos mil u
EL PRESIDENT
Francesc Antich i Oliver
El Conseller de Presidència
Antoni Garcías i Coll
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ANNEX III
APARTAT PRIMER:
Bens immobles que es traspassen als consells insulars.
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10-11-2001

Nom i ús:
Localitat i direcció:
Superfície:
Titular:
Títol jurídic:

Llar de la tercera edat
Eivissa, c/ Balears, 13
Solar de 560 m2
Seguretat Social
Escrip. cessió gratuïta 23-11-92

Consell Insular de Mallorca
— o —Nom i ús:
Localitat i adreça:
Situació jurídica:

Menjador d’Adults i Transeünts
Palma de Mallorca, c/ Patronat Obrer, 11
Cessió Ajuntament

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)
CONSELLERIA D’INTERIOR

APARTAT SEGON:
Béns immobles en la titularitat dels quals se subroguen els consells insulars
Consell Insular de Mallorca
Nom i ús:
Localitat i direcció:
Superfície:
Titular:
Títol jurídic:

Residència mixta per a la tercera edat
(La Bonanova)
Palma de Mallorca, c/ Francisco Vidal Sureda, 72
Solar de 40.000 m2
Seguretat Social
Escriptura donació 08-07-82.
Escriptura obra nova 30-06-87

Nom i ús:
Localitat i direcció:
Superfície:
Titular:
Títol jurídic:

Residència per a la tercera edat (en construcció)
Felanitx, Paratge “Sa Mola”
Solar de 15.100 m2
Seguretat Social
Escrip. cessió gratuïta 04-03-93

Nom i ús:
Localitat i direcció:
Superfície:
Titular:
Títol jurídic:

Llar per a la tercera edat
Palma de Mallorca, c/ Goya, s/n
Solar de 642 m2
Seguretat Social
Escrip. cessió gratuïta 6-10-78.
Escrip. obra nova 7-06-90

Nom i ús:
Localitat i direcció:
Superfície:
Titular:
Títol jurídic:

Llar de la tercera edat
Palma de Mallorca, av. Argentina, 45
Local de 993 m2
Seguretat Social
Escrip. compravenda 26-04-66/ 23-03-70

Núm. 21806
Resolució del conseller d’Interior, per la qual s’ordena la
formalització dels contractes als aspirants que han superat les
proves selectives, pel torn de promoció interna, per a cobrir
determinades places de personal laboral fix del Conservatori
Professional de Música i Dansa de les Illes Balears .
Acabades les fases d’oposició i de concurs de les proves selectives, pel torn
de promoció interna, per a cobrir determinades places de personal laboral fix al
servei de l’Administració de la CAIB, corresponents al personal docent del
Conservatori Professional de Música i Dansa de les Illes Balears, convocades per
Resolució del conseller d’educació i cultura de 4 de maig de 2001 (BOIB Núm.
59 de 17-05-2001) i, un cop acabat el termini de presentació dels documents pels
aspirants aprovats; d’acord amb el que disposen les bases de l’esmentada
Resolució, i fent ús de les atribucions que em confereix la Llei 2/1989, de 22 de
febrer, de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
RESOLC
PRIMER .- Adjudicar les places, segons s’indica a l’annex I d’aquesta
Resolució, a cada un dels aspirants que han superat les proves selectives, pel torn
de promoció interna, per a cobrir determinades places de personal laboral fix al
servei de l’Administració de la CAIB, convocades per la Resolució del Conseller
d’educació i cultura de 4 de maig de 2001, corresponents al personal docent del
Conservatori Professional de Música i Dansa de les Illes Balears, un cop
presentada la documentació pertinent, i segons la petició efectuada per les
persones interessades, i la puntuació obtinguda en el procés selectiu.
SEGON.- Ordenar la formalització dels contractes d’acord amb aquesta
adjudicació.
TERCER.- Ordenar la publicació d’aquesta Resolució al BOIB.

Nom i ús:
Localitat i direcció:
Superfície:
Titular:
Títol jurídic:

Llar de la tercera edat
Felanitx, c/ Mar, 7
Solar de 404 m2
Seguretat Social
Escrip. donació 28-03-79. Escrip. obra nova 09-01-84

Nom i ús:
Localitat i direcció:
Superfície:
Titular:
Títol jurídic

Llar de la tercera edat
Manacor, c/ Nou, 46
Edifici de 1.000 m2
Seguretat Social
Acord opció ús 06-02-89.
Conveni cessió en ús 30 anys 29-12-89 per
la Caja de Ahorros de Balears “Sa Nostra”.

Nom i ús:
Localitat i direcció:
Superfície:
Titular:
Títol jurídic

Llar de la tercera edat (en construcció)
Llucmajor, c/ Rei Jaume I
Solar de 660 m2
Seguretat Social
Acord cessió gratuïta 25-04-94.
En tràmit de formalització
d’escriptura amb l’Ajuntament.

Consell Insular de Menorca
Nom i ús:
Localitat i direcció:
Superfície:
Titular:
Títol jurídic:

Club de la tercera edat
Maó. Camí d’es Castell, 31
Edifici 549 m2
L’Estat
Acta d’afectació al Ministeri de Treball 05-06-87

Consell Insular d’Eivissa i Formentera

QUART.- El termini per prendre possessió de la nova destinació, serà de
tres dies, si es resideix a la mateixa localitat on radica la plaça; de set dies, si es
resideix a la mateixa illa; o d’un mes, si es resideix fora de les Illes. Aquest termini
començarà a comptar des del dia següent al del cessament, el qual s’haurà
d’efectuar dins els set dies següents al de la publicació d’aquesta resolució. Si la
resolució comporta el reingrés al servei actiu, el termini de presa de possessió serà
d’un mes comptador des del dia següent al de la publicació d’aquesta Resolució.
QUINT.- Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa,
es podran interposar: recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Interior,
en el termini d’un mes comptador des del dia següent al de la publicació, d’acord
amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós administratiu de Palma, en
el termini de dos mesos, comptadors des del dia següent al de la publicació,
d’acord amb el que preveuen els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Marratxí, 25 d’octubre de 2001
El conseller d’Interior
Josep M. Costa i Serra
ANNEX I
Relació d’adjudicació de llocs als aspirants que han superat les proves
selectives per a l’accés per promoció interna a determinats cossos i escales
del personal docent dels Conservatoris de música i dansa de la CAIB

