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Secció I - Comunitat Autònoma Illes Balears

Constituent, la qual s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en
els diaris de major difusió d’aquesta comunitat.

1.- Disposicions generals

Disposició transitòria segona
L’Assemblea Constituent ha d’:
a) Aprovar, si n’és el cas, la gestió dels responsables de l’Associació
Professional de Pedagogs i Pedagogues de les Illes Balears en relació amb la
tramitació de la sol.licitud de creació del Col·legi.
b) Aprovar els estatuts definitius del Col·legi.
c) Elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs corresponents als òrgans
Col·legiats.

PRESIDÈNCIA DEL GOVERN
Núm. 23741
Llei 15/2001 de 29 de novembre, de creació del Col.legi Professional
de pedagogs i pedagogues de les Illes Balears.
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
L’article 11. 15 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, d’acord amb
la redacció que li dóna la Llei orgànica 3/1999, de 8 de gener, disposa que
corresponen a la comunitat autònoma de les Illes Balears les competències de
desplegament legislatiu i d’execució en matèria de corporacions de dret públic
representatives d’interessos econòmics i professionals, que s’han d’exercitar
dins el marc de la legislació bàsica de l’Estat.
En desplegament d’aquest precepte s’aprovà la Llei 10/1998, de 14 de
desembre, de Col·legis professionals de les Illes Balears, desplegada pel Decret
32/2000, de 3 de març, pel qual s’aprova el Reglament de Col·legis professionals
de les Illes Balears.
D’acord amb l’article 3 de la Llei esmentada, la creació de col·legis
professionals s’ha de fer per llei i la proposta de la iniciativa legislativa la poden
instar la majoria dels professionals interessats. Aquesta proposta, l’ha feta un
nombre significatiu de professionals en pedagogia de les Illes Balears que es
varen constituir en Assemblea per aprovar i demanar la constitució del Col·legi
en data 18 d’octubre de 2000.
La professió de pedagog s’ha consolidat com una professió independent
des del Reial decret 915/1992, de 17 de juliol, i del 916/1992, de 17 de juliol, que
estableix el títol oficial, respectivament, de llicenciatura en Pedagogia i en
Psicopedagogia i les directrius generals pròpies dels plans d’estudis que en
condueixen a l’obtenció, de manera que la professió té independència acadèmica
de qualsevol altra professió.
En els darrers anys la professió de pedagogs ha adquirit unes competències
específiques que l’han diferenciada d’altres col·lectius professionals. Així doncs,
es considera oportuna i necessària la creació d’un col·legi professional que
integri els professionals que, amb la titulació suficient, desenvolupin les funcions
de pedagog o psicopedagog i coadjuvi en l’avanç de la millora de la societat a
l’àmbit de les Illes Balears.
Per tot això, el Parlament de les Illes Balears aprova, i jo, d’acord amb els
articles 27.2 de l’Estatut d’autonomia i el 10. 2. A de la Llei 4/2001, de 14 de
març, del Govern de les Illes Balears, promulg, en nom del rei, la Llei de creació
del Col·legi Oficial de Pedagogs i Pedagogues de les Illes Balears.
Article 1
Es crea el Col·legi Professional de Pedagogs i Pedagogues de les Illes
Balears com una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i
plena capacitat per al compliment de les seves finalitats.
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 totes aquelles que li siguin d’aplicació general o
subsidiària.
Article 2
El Col·legi Professional de Pedagogs i Pedagogues de les Illes Balears
agrupa els qui tenen la titulació de llicenciatura en Pedagogia o en Psicopedagogia,
d’acord, respectivament, amb els reials decrets 915/1992, de 17 de juliol, i 916/
1992, de 17 de juliol.
Article 3
L’àmbit territorial del Col·legi és el de les Illes Balears.
Disposició transitòria primera
L’Associació Professional de Pedagogs i Pedagogues de les Illes Balears,
en el termini de sis mesos comptadors des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei,
han d’aprovar uns estatuts provisionals del Col·legi que regulin:
a) Els requisits per a l’adquisició de la condició de col·legiat, condició que
permetrà participar en l’Assemblea Constituent del Col·legi.
b) El procediment de convocatòria i desenvolupament de l’Assemblea

Disposició transitòria tercera
Els estatuts definitius, una vegada aprovats, juntament amb la certificació
de l’acta de l’Assemblea Constituent, s’han de remetre a l’òrgan competent de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, als efectes 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 Professional de Pedagogs i Pedagogues de les Illes Balears
obtendrà la capacitat plena d’obrar des de la constitució dels seus òrgans de
govern.
Disposició final
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 facin guardar.
Palma, a vint-i-nou de novembre de dos mil u.
EL PRESIDENT,
Francesc Antich i Oliver
El Conseller de Presidència,
Antoni Garcias Coll
— o —-

CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
Núm. 24051
Decret 131/2001, de 30 de novembre, de creació de l’Institut de
Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears.
La Llei orgànica 2/83, de 25 de febrer (reformada per la LO 9/94, de 24 de
març, i per la LO 3/99, de 8 de gener), aprovà l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears, que estableix a l’article 10.10 la competència exclusiva de la comunitat
autònoma, entre d’altres, en matèria d’agricultura i ramaderia, d’acord amb
l’ordenació general de l’economia.
Mitjançant l’RD 112/1995, de 27 de gener, es va produir el traspàs de
funcions i serveis de l’Administració de l’Estat a la comunitat autònoma de les
Illes Balears en matèria de defensa contra fraus i qualitat agroalimentària.
L’esmentat marc normatiu s’ha de completar amb la normativa autonòmica
referida al control dels productes alimentaris produïts i/o comercialitzats a
l’àmbit territorial de les Illes Balears, matèria regulada per la Llei 1/99, de 17 de
març, de l’estatut dels productors i industrials agroalimentaris de les Illes Balears.
A nivell comunitari, incideix especialment en la matèria que ens ocupa la
Directiva 397/89, de 14 de juny, que estableix els principis generals per a la
realització del control dels productes agroalimentaris. La Directiva esmentada
estableix tres finalitats del control oficial dels aliments: prevenir els riscs per a
la salut pública, protegir els interessos dels consumidors i garantir la lleialtat de
les transaccions comercials.
En el procés pel qual passen els productes alimentaris ens trobam, a més,
dels productors i industrials agroalimentaris altres agents que, d’una manera o
l’altra, intervenen en el procés: magatzemistes, majoristes, transformadors i
altres intermediaris en general. Per a totes aquestes persones, que no tenen la
consideració de consumidors, es fa necessària la creació d’un organisme que
tengui per finalitat la supervisió, millora i promoció de la qualitat al sector dels
productors i industrials agroalimentaris, el control de la qualitat dels productes,
com també la realització d’activitats encaminades al manteniment de la qualitat
a tots el processos de producció.
L’esmentat organisme serà l’encarregat de centralitzar totes les competències
a càrrec de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en matèria de promoció
i control de qualitat en la producció agroalimentària.
Es fa necessari, per tant, per tal d’assegurar la qualitat agroalimentària,
incrementar les accions d’informació i control a totes les etapes dels processos
productius.
Atès tot això, de conformitat amb allò que disposa l’article 33.2 de la Llei
4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, a proposta del conseller

