
1. El Govern de les Illes Balears podrà contribuir en les despeses de les
corporacions locals i/o dels consells insulars per atendre els programes for-
matius que s’assenyalen a l’article 10 de la Llei, sempre que el personal con-
tractat per la corporació formi part de l’equip pedagògic del centre o dels cen-
tres de la circumscripció territorial corresponent. També podrà contribuir en el
cas de les entitats d’iniciativa social. En ambdós casos, aquesta cooperació
haurà de ser reflectida en un conveni.

2. El Govern de les Illes Balears podrà contribuir al manteniment de les
despeses originades pel desenvolupament dels programes formatius que
s’assenyalen a l’article 10 d’aquesta llei desenvolupats per entitats públiques i
privades sense afany de lucre.

Disposició addicional primera

Els centres que desenvolupin programes d’educació permanent hauran de
complir els requisits mínims establerts pel Govern de les Illes Balears.

Disposició addicional segona

El Govern de les Illes Balears fixarà com a condició imprescindible per a
l’accés a les ajudes o subvencions previstes als diferents convenis de col·labo-
ració amb altres administracions públiques i agents col·laboradors el compli-
ment d’uns requisits mínims en matèria de condicions laborals.

Disposició addicional tercera

La conselleria competent en matèria d’educació establirà reglamentària-
ment la composició i les funcions de les comissions insulars del Consell de
l’Educació i la Formació de les Persones Adultes.

Disposició addicional quarta

La conselleria competent en matèria d’educació establirà reglamentària-
ment l’organització i la càrrega horària dels programes de formació bàsica
equivalents a educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat,
formació professional, així com els de la formació adreçada a l’accés als cicles
formatius i a l’accés a la universitat de persones majors de 25 anys.

Disposició addicional cinquena

La conselleria competent en matèria d’educació establirà els mecanismes
per a la detecció i l’actualització periòdica de les necessitats formatives de la
població de les Illes Balears.

Disposició derogatòria única

Queden derogades quantes normes d’igual o inferior rang s’oposin al que
disposa aquesta llei.

Disposició final primera

S’autoritza la conselleria competent en matèria d’educació a dictar les
normes adequades per a l’execució, l’aplicació i el desenvolupament d’aquesta
llei.

Disposició final segona

Aquesta llei començarà a vigir el dia següent al de la seva publicació 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, trenta de març de dos mil sis.

EL PRESIDENT,
Jaume Matas Palou

El conseller d’Educació i Cultura,
Francesc Fiol i Amengual

— o —

Num. 6222
Llei 5/2006 de 30 de març, de creació del Col.legi Oficial de
Terapeutes Ocupacionals de les Illes Balears.

EL PRESIDENT 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’exercir dins
el marc de la legislació bàsica de l’Estat.

Per tal de desplegar aquest precepte s’aprovà la Llei 10/1998, de 14 de
desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears.

D’acord amb l’article 3 de la llei esmentada, la creació de col·legis pro-
fessionals s’ha de fer per llei i la proposta de la iniciativa legislativa la poden
instar la majoria dels professionals interessats i domiciliats a les Illes Balears.
Vint-i-set professionals han dut a terme aquesta iniciativa i han manifestat la
seva voluntat de constituir el Col·legi Oficial de Terapeutes Ocupacionals.

La sol·licitud de creació d’aquest col·legi ve motivada per l’interès dels
professionals promotors de constituir-se en col·legi professional, perquè ordeni
l’exercici de la professió en el marc de la llei, defensi i representi els interessos
generals de la professió, especialment davant els poders públics, col·labori amb
les administracions públiques per satisfer els interessos generals, i defensi i
representi els interessos col·lectius dels professionals que l’integren. Així
mateix, es pretén acomplir el que disposen els articles 72 i 73 de l’Ordre de 26
d’abril del 1973, per la qual s’aprova l’Estatut del personal auxiliar sanitari titu-
lat i auxiliar de clínica de la Seguretat Social; el Reial Decret 1420/1990, de 26
d’octubre, que estableix el títol universitari oficial de diplomat en Teràpia
Ocupacional, i la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d’ordenació de les profes-
sions sanitàries. I, en definitiva, també es pretén protegir millor els ciutadans i
els seus interessos.

L’existència del Col·legi Oficial de Terapeutes Ocupacionals permetrà
garantir que qualsevol problema es tracti amb rigor i responsabilitat, mitjançant
l’establiment de directrius que orientin el professional en el maneig i l’aplicació
dels coneixements adquirits. Així el Col·legi vetllarà per la qualitat dels serveis
prestats pels seus col·legiats, donant estricte compliment a les normes deontolò-
giques de la professió i a les demandades per la societat, i col·laborarà amb tot
el sector públic sanitari i, en general, amb l’Administració de la comunitat autò-
noma de les Illes Balears en l’exercici de les funcions que té encomanades.

L’objectiu que persegueix la teràpia ocupacional són els individus que
presenten qualsevol disfunció ocupacional o risc de patir-la. La disfunció pot
aparèixer quan l’individu entra en un cercle de desadaptació, per causes patolò-
giques, d’inadequació social o per circumstàncies de la seva vida personal
davant les quals, per alguna raó, no reacciona d’una manera plenament operati-
va. Així mateix, es donen circumstàncies, en la vida dels individus, que en
requereixen un major esforç d’adaptació. És en aquestes etapes en què queden
al descobert si els recursos amb els quals compten són suficients per mantenir
un funcionament i un equilibri ocupacional adequat.

L’exercici de la professió de terapeuta ocupacional exigeix una formació
i comporta un coneixement profund de diferents aspectes de l’activitat que les
persones poden efectuar, en un procés interactiu amb els pacients per ajudar-los
a reconduir la seva vida productiva, relacionats amb les necessitats de tracta-
ment que presenta cada pacient.

Així doncs, es considera oportú i necessari crear un col·legi professional
que integri els professionals que, amb la titulació suficient, desenvolupin les
funcions de terapeuta ocupacional, i dotar aquest col·lectiu amb l’organització
necessària per defensar-ne els interessos generals i professionals a l’àmbit de les
Illes Balears.

Article 1
Objecte

1. Es crea el Col·legi Oficial de Terapeutes Ocupacionals 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
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col·legis professionals, per la normativa autonòmica que la desplegui legalment
o reglamentàriament, per aquesta llei, pels seus Estatuts, per la resta de norma-
tiva interna, i per totes aquelles que hi siguin d’aplicació general o subsidiària.

3. El Col·legi de Terapeutes Ocupacionals  de les Illes Balears obtindrà la
capacitat plena d’obrar des de la constitució dels seus òrgans de govern.

Article 2
Professionals col·legiats

El Col·legi Oficial de Terapeutes Ocupacionals de les Illes Balears agru-
pa els professionals que hagin obtingut la diplomatura universitària en Teràpia
Ocupacional, o l’homologació d’aquesta, en el cas de titulacions estrangeres.

Article 3
Àmbit d’actuació del Col·legi Oficial

L’àmbit territorial d’actuació del Col·legi Oficial de Terapeutes
Ocupacionals és el de les Illes Balears.

Article 4
Requisits per a l’exercici de la professió

Per exercir la professió de terapeuta ocupacional de les Illes Balears és un
requisit imprescindible la incorporació al Col·legi de Terapeutes Ocupacionals
de les Illes Balears, sense perjudici del que disposi la legislació bàsica estatal.

Disposició transitòria primera

El col·lectiu de professionals en teràpia ocupacional de les Illes Balears,
que en representen la majoria, ha de crear amb caràcter provisional, una comis-
sió gestora que s’ha d’encarregar, en el termini de sis mesos comptadors des que
entri en vigor d’aquesta llei, de redactar uns estatuts provisionals i de convocar
una assemblea constituent, la qual, en qualsevol cas, ha de garantir la participa-
ció dels professionals que exerceixin les seves funcions com a terapeutes ocu-
pacionals en l’àmbit territorial de les Illes Balears. Els estatuts provisionals han
de regular:

a) Els requisits per a l’adquisició de la condició de col·legiat, circumstàn-
cia 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 més difusió d’aquesta comunitat.

Disposició transitòria segona 

Les funcions de l’assemblea constituent són:
a) Aprovar, si n’és el cas, la gestió de la comissió gestora en la constitu-

ció 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.

Disposició transitòria tercera

Els estatuts definitius, una vegada aprovats, juntament amb el certificat de
l’acta de l’assemblea constituent, s’han de trametre a l’òrgan competent de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per tal que se’n
pronunciï sobre la legalitat i n’ordeni la publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears.

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, trenta de març de dos mil sis.

EL PRESIDENT,
Jaume Matas Palou

La consellera de Presidència i Esports,
María Rosa Puig Oliver

— o —

2.- Autoritats i personal (oposicions i concursos)

CONSELLERIA D'INTERIOR
Num. 6140

Resolució del conseller d’Interior per la qual s’aproven la con-
vocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les
comissions tècniques de valoració del concurs per al proveïment
de llocs de treball del Cos facultatiu superior, escala Sanitària,
especialitat Metge titular, i del Cos facultatiu tècnic, escala
Sanitària, especialitats Llevadora titular i Practicant titular de
l’Administració de la  comunitat autònoma de les Illes Balears.

L’article 56 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, disposa que la provisió de llocs de tre-
ball adscrits a funcionaris de carrera s’ha d’efectuar mitjançant concurs de
mèrits o lliure designació, en ambdós casos amb convocatòria pública. 

El Reglament de proveïment de llocs de treball i promoció professional
dels funcionaris al servei de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, aprovat pel Decret 33/1994, de 28 de març, dedica el capítol II a
establir el concurs de mèrits com a procediment per al proveïment de llocs de
treball.

Atesa l’esmentada normativa legal, constitueix l’objecte d’aquesta
Resolució l’aprovació de la convocatòria per al proveïment amb personal fun-
cionari dels llocs de treball del Cos facultatiu superior, escala Sanitària, espe-
cialitat Metge titular, i del Cos facultatiu tècnic, escala Sanitària, especialitats
Llevadora titular i Practicant titular  de l’Administració de la comunitat autòno-
ma de les Illes Balears,  dotats pressupostàriament, de les bases i del barem de
mèrits, com també la designació dels membres de les comissions de valoració.

Una vegada conclosa la negociació amb les organitzacions sindicals a la
Mesa Sectorial de Sanitat i fent ús de la competència que m’atorga l’article
17.2.e de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, 

RESOLC

Primer. Aprovar la convocatòria del concurs de proveïment dels llocs de
treball corresponents al personal funcionari  del Cos facultatiu superior, escala
Sanitària, especialitat Metge titular, i del Cos facultatiu tècnic, escala Sanitària,
especialitats Llevadora titular i Practicant titular  de l’Administració de la comu-
nitat autònoma de les Illes Balears que s’indiquen a l’annex V.

Segon. Aprovar les bases i el barem de mèrits que han de regir aquesta
convocatòria i que s’adjunten com a annexos I i II, respectivament.

Tercer. Designar els membres de les comissions tècniques de valoració
d’aquesta convocatòria que s’indiquen a l’annex IV. 

Quart. Així mateix i d’acord amb el que preveu l’article 9 del Decret
162/2003, de 5 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula l’exi-
gència de coneixements de llengua catalana en els procediments de provisió de
llocs de treball de l’Administració de la comunitat autònoma, es designen els
membres de la comissió tècnica, a l’efecte de la valoració de les proves de
coneixements de llengua catalana corresponents al nivell  B, que s’indiquen a
l’annex III.

Cinquè. Ordenar la publicació d’aquesta Resolució en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears (BOIB).

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot inter-
posar recurs potestatiu de reposició davant el conseller d’Interior en el termini
d’un mes comptador des de l’endemà 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 admi-
nistracions públiques i del procediment administratiu comú, o recurs contenciós
administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Palma, d’acord amb el
que disposen els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comp-
tadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució en el BOIB.

Marratxí, 20 de març de 2006 

El conseller d’Interior,
José M. Rodríguez Barberá 

ANNEX I
BASES DE LA CONVOCATÒRIA
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