−

Llei 14/2001 de 29 d'octubre d'atribució de competències als consells
insulars en matèria de serveis socials i seguretat social

−

Decret 56/2017, de 15 de desembre, d’ampliació dels mitjans econòmics
adscrits a les funcions ja traspassades al Consell Insular de Mallorca
mitjançant la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social
(finançament de les despeses derivades del funcionament del servei
d’ajustament personal i social adreçat a persones amb discapacitat en els
centres especials d’ocupació)

−

Decret 57/2017, de 15 de desembre, d’ampliació dels mitjans personals,
econòmics, materials i patrimonials adscrits a les funcions ja traspassades
al Consell Insular de Mallorca mitjançant la Llei 14/2001, de 29 d’octubre,
d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis
socials i seguretat social (mitjans inherents a la titularitat i la gestió del
Centre d’Estades Diürnes de Can Clar, a Llucmajor, i dels serveis de
promoció de l’autonomia personal de Son Bru, a Puigpunyent, de Can Real,
a Petra, i de Son Perxana, a Vilafranca) i Acord del Consell de Govern de 22
de desembre de 2017, pel qual es corregeixen errors materials del Decret
citat (publicats en el BOIB núm. 153, de 16 de desembre, i núm. 157, de 23
de desembre).
L’ampliació dels mitjans personals, així com dels materials i d’una altra
naturalesa, s’ha formalitzat mitjançant el conveni signat el 28 de desembre
de 2017 i publicat en el BOIB núm. 161, de 30 de desembre.

−

Decret 58/2017, de 15 de desembre, d’ampliació dels mitjans personals,
econòmics, materials i patrimonials adscrits a les funcions ja traspassades
al Consell Insular de Mallorca mitjançant la Llei 14/2001, de 29 d’octubre,
d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis
socials i seguretat social (mitjans inherents a la titularitat i la gestió de la
Residència Sant Miquel/Oms i Centre de Dia Oms, de Palma) i Acord del
Consell de Govern de 22 de desembre de 2017, pel qual es corregeixen
errors materials del Decret citat (publicats en el BOIB núm. 153, de 16 de
desembre, i núm. 157, de 23 de desembre).
L’ampliació dels mitjans personals, així com dels materials i d’una altra
naturalesa, s’ha formalitzat mitjançant el conveni signat el 28 de desembre
de 2017 i publicat en el BOIB núm. 161, de 30 de desembre.

−

Decret 60/2017 de 22 de desembre, d’ampliació dels mitjans econòmics
adscrits a les funcions ja traspassades al Consell Insular de Mallorca
mitjançant la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social
(finançament dels costs vinculats a la concertació de reserva i ocupació de
places per a gent gran que tengui reconeguda la situació de dependència
en centres residencials i centres d’estades diürnes d’àmbit insular i de
gestió indirecta, que formen part de la Xarxa Pública d’Atenció a la
Dependència)

LLEI 14/2001 DE 29 D'OCTUBRE D'ATRIBUCIÓ DE
COMPETÈNCIES ALS CONSELLS INSULARS EN MATÈRIA DE
SERVEIS SOCIALS I SEGURETAT SOCIAL *
(BOIB núm. 135, de 10 de novembre de 2001;
BOE núm. 284, de 27 de novembre de 2001)

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
*

Modificada per la Llei 6/2003, de 8 de juliol (BOIB núm. 99, de 10 de juliol), per la Llei 10/2003, de 22
de desembre (BOIB núm. 179, de 29 de desembre) i per la Llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema de
finançament definitiu dels consells insulars (BOIB núm. 87, de 26 de juny de 2014)

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.
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
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.
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, 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:
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.
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. 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.
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.
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.
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.
d) Desplegament de la normativa bàsica vigent quant als drets i les obligacions de
les persones usuàries dels distints serveis socials.
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.
Article 16. Mecanismes de col·laboració i informació mútua
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.
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.
7. Sense perjudici d’allò que estableixen els punts anteriors, es podran crear 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.
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.
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.
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.
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 18. Delegació als ajuntaments i/o a les mancomunitats
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
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:
(Veure BOIB núm. 135, de 10 de novembre de 2001)
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:
(Veure BOIB núm. 135, de 10 de novembre de 2001)
Capítol XII
Mitjans personals
Article 20. Mitjans personals adscrits als serveis i a les institucions que es
traspassen 2
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
1

Aquest article ha quedat derogat per la Llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema de finançament definitiu
dels consells insulars (BOIB núm. 87, de 26 de juny de 2014)
2
Aquest article es deixa sense efecte en allò que es refereix al Consell Insular de Mallorca, segons la
disposició addicional 25.1 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre.

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.
Capítol XIII
Béns, drets i obligacions
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.
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.
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.
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.
Disposicions addicionals
Primera. Comissions paritàries
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.
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 de les
Illes Balears relatius a les competències transferides.
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.
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.
Cinquena. Igualació del finançament per habitant 3
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.
Sisena. Correcció dels desequilibris territorials quant a les infrastructures per
a la prestació de serveis socials 4
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:
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
3
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d’entendre incloses en el cost efectiu indicat a l’article 19 d’aquesta llei.
Setena. Creació i concertació de noves places per a l’atenció de persones
majors i de discapacitats 5
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.
Vuitena 6
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 participar-hi 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.
Disposicions transitòries
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.
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Segona. Representació i defensa en judici
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.
Disposició derogatòria única
Derogacions
Queden derogades totes les disposicions que s’oposin o contradiguin el que
estableix aquesta llei.
Disposicions finals
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.
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 és el dia 1 de gener de 2004 * per al Consell Insular de
Mallorca.
Tercera. Entrada en vigor
Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.

ANNEX I
ATRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES ALS CONSELLS INSULARS EN
MATÈRIA DE BENESTAR SOCIAL
(Veure BOIB núm. 135, de 10 de novembre de 2001)
ANNEX II
MITJANS PERSONALS
(Veure BOIB núm. 135, de 10 de novembre de 2001)
ANNEX III
Apartat primer. Béns immobles que es traspasen als consells insulars
(Veure BOIB núm. 135, de 10 de novembre de 2001)
Apartat segon. Béns immobles en la titularitat dels quals se subroguen els
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Secció I. Disposicions generals
CONSELL DE GOVERN

14112

Decret 56/2017, de 15 de desembre, d’ampliació dels mitjans econòmics adscrits a les funcions ja
traspassades al Consell Insular de Mallorca mitjançant la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució
de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social (finançament de
les despeses derivades del funcionament del servei d’ajustament personal i social adreçat a persones
amb discapacitat en els centres especials d’ocupació)

La Comissió Mixta Govern - Consells Insulars per al traspàs de funcions i serveis, prevista en la disposició transitòria cinquena de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears i creada mitjançant el Decret 130/2007, de 19 d’octubre, una vegada acomplerts els tràmits establerts en el
Reglament de funcionament de l’òrgan col·legiat estatutari esmentat, ha aprovat, en la sessió de dia 13 de desembre de 2017, un acord
d’ampliació dels mitjans econòmics adscrits a les funcions ja traspassades al Consell Insular de Mallorca mitjançant la Llei 14/2001, de 29
d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social (finançament de les despeses
derivades del funcionament del servei d’ajustament personal i social adreçat a persones amb discapacitat en els centres especials d’ocupació).
Aquest acord, en forma de proposta d’ampliació dels mitjans de què es tracta en les matèries susdites, s’ha d’elevar a la consideració del
Consell de Govern perquè, mitjançant decret, l’incorpori a l’ordenament jurídic.
Per tot això, a proposta de la consellera de Presidència i la consellera de Serveis Socials i Cooperació, i havent-ho considerat el Consell de
Govern en la sessió de dia 15 de desembre de 2017,

DECRET

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/153/996793

Article 1
S’aprova l’Acord de la Comissió Mixta Govern - Consells Insulars, prevista en la disposició transitòria cinquena de l’Estatut d’autonomia de
les Illes Balears, adoptat pel Ple d’aquest òrgan col·legiat estatutari en la sessió de dia 13 de desembre de 2017, d’ampliació dels mitjans
econòmics adscrits a les funcions ja traspassades al Consell Insular de Mallorca mitjançant la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social (finançament de les despeses derivades del funcionament
del servei d’ajustament personal i social adreçat a persones amb discapacitat en els centres especials d’ocupació), que es transcriu com a
annex a aquest Decret.

Article 2
En conseqüència, queden traspassats al Consell Insular de Mallorca els crèdits pressupostaris corresponents, en els termes i les condicions
que resulten del mateix Acord i de la relació número 1 annexa.

Article 3
L’ampliació de mitjans a què es refereix aquest Decret tindrà efectivitat a partir del dia assenyalat en l’Acord de la Comissió Mixta
esmentada, sens perjudici que l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears dicti fins aquest dia, si escau, els actes
administratius necessaris per al manteniment dels serveis en el mateix règim de funcionament que tenien en el moment de l’adopció de
l’acord de què es tracta.

Article 4
Els crèdits pressupostaris que es determinen, de conformitat amb la relació número 1 de l’annex, s’han de donar de baixa en els conceptes
pressupostaris corresponents i han de ser integrats per la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques en els conceptes habilitats en la

http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233

Núm. 153
16 de desembre de 2017
Fascicle 203 - Sec. I. - Pàg. 40596

secció 32 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a fi que es puguin aplicar al finançament de l’ampliació
de mitjans objecte d’aquest Decret de la manera que preveu la Llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema de finançament definitiu dels consells
insulars, una vegada que la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació trameti a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques els
certificats de retenció de crèdit que calguin per tal de donar compliment a la normativa econòmica pressupostària vigent.

Disposició addicional primera
De conformitat amb el que determina la disposició addicional primera de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, serà gratuïta la
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears dels anuncis, els acords, les resolucions, les disposicions i altres actes exigits per
l’ordenament jurídic que es facin com a conseqüència de l’exercici pel Consell Insular de Mallorca de les funcions i els serveis associats a
l’ampliació de mitjans objecte d’aquest Decret.

Disposició addicional segona
Les conselleries d’Hisenda i Administracions Públiques, i de Serveis Socials i Cooperació, conjuntament o separadament, en els seus àmbits
de competències respectius, han d’articular, mitjançant els seus òrgans superiors o directius afectats en cada cas, les mesures necessàries per
executar el que disposa aquest Decret.

Disposició final única
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/153/996793

Palma, 15 de desembre de 2017
La consellera de Presidència
Pilar Costa i Serra
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Josefina Santiago Rodríguez
La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias

ANNEX
Bartolomé Mora Martí i Jeroni M. Mas Rigo, ambdós secretaris de la Comissió Mixta Govern – Consells Insulars, en representació,
respectivament, del Govern de les Illes Balears i dels consells insulars,
CERTIFICAM:
Que el Ple de la Comissió Mixta Govern – consells insulars, en la sessió del dia 13 de desembre de 2017, ha adoptat un acord d’ampliació
dels mitjans econòmics adscrits a les funcions ja traspassades al Consell Insular de Mallorca mitjançant la Llei 14/2001, de 29 d’octubre,
d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social (finançament de les despeses derivades del
funcionament del servei d’ajustament personal i social adreçat a persones amb discapacitat als centres especials d’ocupació), en els termes
que es detallen a continuació:
A) Referència als preceptes estatutaris i normatius en què s’empara l’ampliació de mitjans
De conformitat amb el que estableix la lletra c de l’article 6 de la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als consells
insulars en matèria de serveis socials i seguretat social, es varen traspassar als consells insulars de Mallorca i de Menorca, i també al Consell
Insular d’Eivissa i Formentera, avui extint, entre altres potestats que en aquell moment exercia l’Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, les funcions inherents a 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. Així mateix, l’article 9.1 f de la norma legal esmentada abans
estableix que també són potestats dels consells insulars la gestió, pròpia o concertada, dels programes d’integració social destinats a gent gran
i a persones amb minusvalidesa, i a persones en situació de necessitat greu i urgent.
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En aquest sentit, cal recordar que fou en el marc estatutari vigent llavors que la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, va atribuir al Consell Insular
d’Eivissa i Formentera les competències esmentades en el paràgraf anterior, la titularitat i l’exercici de les quals assumiria, més endavant, el
Consell Insular de Formentera, també per mandat legal, en el moment de l’entrada en vigor de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer.
D’altra banda, s’ha d’esmentar que, a hores d’ara, les institucions insulars són les competents per desenvolupar programes en matèria de
serveis socials que tenen per beneficiaris finals les persones amb discapacitat. Aquest sector de la població es troba en una situació social de
vulnerabilitat que requereix el màxim suport dels poders públics, atès que necessita garanties suplementàries per viure amb plenitud de drets
o per participar en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania en la vida econòmica, social i cultural de les Illes Balears.
El que s’ha dit anteriorment, ho corrobora el tenor de l’article 70.4 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, que atribueix als consells
insulars com a competències pròpies, entre altres matèries, les polítiques d’atenció a les persones i als col·lectius en situació de necessitat
social. Així mateix, la lletra a de l’article 6 de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials, reconeix els discapacitats físics, psíquics o
sensorials com a destinataris dels serveis socials amb caràcter prioritari.
Tanmateix, inèrcies administratives que es perpetuen en el temps han fet que l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
—i no els consells insulars— en els darrers anys continuï gestionant algunes línies de subvencions que tenen com a beneficiaris finals
persones amb discapacitat, com ara les destinades a finançar les despeses derivades del funcionament del servei d’ajustament personal i social
adreçat a persones amb discapacitat als centres especials d’ocupació.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/153/996793

Aquest servei s’adreça a persones amb discapacitat intel·lectual o sensorial auditiva que disposin d’un contracte laboral a centres especials
d’ocupació, amb l’objectiu d’aconseguir el màxim grau d’autonomia i d’integració social. Es tracta d’un servei complementari i diferenciat
del treball productiu del centre especial de treball, amb activitats diverses. Aquesta línia de subvenció va adreçada a les entitats privades
sense ànim de lucre que, en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, desenvolupen actualment el servei d’ajustament
personal i social.
En concret, cal esmentar la Resolució de la consellera de Família i Serveis Socials de 27 de juny de 2013 per la qual s’aprova la convocatòria
de subvencions adreçades a entitats privades sense ànim de lucre per finançar el servei d’ajustament temporal i social adreçat a persones amb
discapacitat en els centres especials d’educació (BOIB núm. 95, de 6 de juliol); la Resolució de la consellera de Família i Serveis Socials de
18 de juliol de 2014 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que hagin
desenvolupat i desenvolupin programes en matèria de serveis socials —línia 3, modalitat E— (BOIB núm. 97, de 19 de juliol), i la Resolució
de la consellera de Serveis Socials i Cooperació de 4 de desembre de 2015 per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a
entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes en matèria de serveis socials —línia 4 de la convocatòria (BOIB núm. 178,
de 5 de desembre). Per als exercicis de 2016 i 2017 s’ha iniciat l’expedient de convocatòria de subvencions per a reforç dels serveis
d’ajustament personal i social a persones amb discapacitat a centres especials d’ocupació, de conformitat amb el que preveu l’Acord del
Consell de Govern de 9 de juny de 2017 pel qual es modifica el Pla Estratègic de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
per a l’exercici de 2017 (BOIB núm. 71, de 10 de juny).
Aquesta situació, comprensible si més no des d’una òptica de transitorietat, no aconsegueix la delimitació adequada dels diferents àmbits
institucionals —en aquest cas, els pròpiament insulars i l’autonòmic—, que el mateix ordre competencial i l’eficàcia en la gestió pública
reclamen.
En efecte, ha de ser únicament un d’aquests àmbits —el que és estatutàriament competent— el que assumeixi la plenitud de la responsabilitat
política que li pertoca.
En conseqüència, per invertir aquesta situació, els recursos que gestiona ara l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
per finançar les despeses derivades del funcionament del servei d’ajustament personal i social adreçat a persones amb discapacitat als centres
especials d’ocupació s’han de posar a disposició dels consells insulars afectats en cada cas, i aquestes institucions, en l’exercici de les
competències que els són pròpies en virtut de l’article 70.4 de la norma institucional, han de poder gestionar-los directament.
B) Objecte de l’ampliació de mitjans
Sobre la base de les previsions normatives anteriors, mitjançant aquest Acord s’estableix l’ampliació dels mitjans econòmics adscrits a les
funcions ja traspassades al Consell Insular de Mallorca mitjançant la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als consells
insulars en matèria de serveis socials i seguretat social, la qual té per objecte el finançament de les despeses derivades del funcionament del
servei d’ajustament personal i social adreçat a persones amb discapacitat als centres especials d’ocupació.
C) Valoració del cost de l’ampliació de mitjans
El finançament en euros corresponent a l’any 2017 inherent al cost efectiu anual de l’ampliació de mitjans econòmics objecte d’aquest Acord
es recull en la relació número 1.
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Aquest finançament, pel que fa al Consell Insular de Mallorca, i d’acord amb el que disposa el paràgraf segon de l’article 15.4 de la Llei
3/2014, de 17 de juny, del sistema definitiu de finançament dels consells insulars, s’integra en la massa no homogènia de finançament. La
valoració s’ha d’actualitzar d’acord amb el que disposa l’article 14 de la Llei esmentada.
D) Data d’efectivitat de l’ampliació de mitjans
L’ampliació de mitjans a què es refereix aquest Acord tindrà efectes a partir del dia 1 de gener de 2018.
Relació número 1: cost del traspàs
Total despeses: 800.000 €
Repercussió en els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma:
Centre de cost: 17301
Subprograma: 313B01
Subconcepte: 48000
FF: 19113

I, perquè consti, expedim aquest certificat.
Palma, 13 de desembre de 2017
Els secretaris de la Comissió Mixta Govern - Consells Insulars
Signat: Bartolomé Mora Martí i Jeroni M. Mas Rigo

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/153/996793

Vistiplau: la presidenta i el vicepresident de la Comissió Mixta Govern - Consells Insulars
Signat: Pilar Costa i Serra i Miquel Ensenyat Riutort
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Secció I. Disposicions generals
CONSELL DE GOVERN

14113

Decret 57/2017, de 15 de desembre, d’ampliació dels mitjans personals, econòmics, materials i
patrimonials adscrits a les funcions ja traspassades al Consell Insular de Mallorca mitjançant la Llei
14/2011, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis
socials i seguretat social (mitjans inherents a la titularitat i la gestió del Centre d’Estades Diürnes de
Can Clar, a Llucmajor, i dels serveis de promoció de l’autonomia personal de Son Bru, a
Puigpunyent, de Can Real, a Petra, i de Son Perxana, a Vilafranca)

La Comissió Mixta Govern - Consells Insulars per al traspàs de funcions i serveis, prevista en la disposició transitòria cinquena de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears i creada mitjançant el Decret 130/2007, de 19 d’octubre, una vegada acomplerts els tràmits establerts en el
Reglament de funcionament de l’òrgan col·legiat estatutari esmentat, ha aprovat, en la sessió de dia 13 de desembre de 2017, un acord
d’ampliació dels mitjans personals, econòmics, materials i patrimonials adscrits a les funcions ja traspassades al Consell Insular de Mallorca
mitjançant la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social
(mitjans inherents a la titularitat i la gestió del Centre d’Estades Diürnes de Can Clar, a Llucmajor, i dels serveis de promoció de l’autonomia
personal de Son Bru, a Puigpunyent, de Can Real, a Petra, i de Son Perxana, a Vilafranca).
Aquest acord, en forma de proposta d’ampliació dels mitjans de què es tracta en les matèries susdites, s’ha d’elevar a la consideració del
Consell de Govern perquè, mitjançant decret, l’incorpori a l’ordenament jurídic.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/153/996796

Per tot això, a proposta de la consellera de Presidència i la consellera de Serveis Socials i Cooperació, i havent-ho considerat el Consell de
Govern en la sessió de dia 15 de desembre de 2017,

DECRET
Article 1
S’aprova l’Acord de la Comissió Mixta Govern - Consells Insulars, prevista en la disposició transitòria cinquena de l’Estatut d’autonomia de
les Illes Balears, adoptat pel Ple d’aquest òrgan col·legiat estatutari en la sessió de dia 13 de desembre de 2017, d’ampliació dels mitjans
personals, econòmics, materials i patrimonials adscrits a les funcions ja traspassades al Consell Insular de Mallorca per la Llei 14/2001, de 29
d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social (mitjans inherents a la titularitat i
la gestió del Centre d’Estades Diürnes de Can Clar, a Llucmajor, i dels serveis de promoció de l’autonomia personal de Son Bru, a
Puigpunyent, de Can Real, a Petra, i de Son Perxana, a Vilafranca), que es transcriu com a annex a aquest Decret.

Article 2
En conseqüència, queden traspassats al Consell Insular de Mallorca els crèdits pressupostaris i els mitjans patrimonials corresponents, en els
termes i les condicions que resulten del mateix Acord i de les relacions número 1 i 2 annexes.

Article 3
Tal com preveu l’Acord esmentat en l’article 1, tant l’ampliació de mitjans personals com el traspàs de béns mobles i de mitjans materials i
d’altra naturalesa s’han de formalitzar mitjançant un conveni que han de subscriure el Consell Insular de Mallorca i la Fundació d’Atenció i
Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears, el contingut del qual serà el que especifiqui un acord
complementari d’aquest Acord d’ampliació de mitjans. Un cop signat el conveni entre les parts i publicat en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, es considerarà que constitueix una part inseparable de l’Acord d’ampliació de mitjans esmentat.
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Article 4
L’ampliació de mitjans a què es refereix aquest Decret tindrà efectivitat a partir del dia assenyalat en l’Acord de la Comissió Mixta
esmentada, sens perjudici que l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears dicti fins aquest dia, si escau, els actes
administratius necessaris per al manteniment de la funcionalitat operativa, en el mateix règim que tenien en el moment de l’adopció de
l’acord de què es tracta, dels centres assistencials concernits per aquesta ampliació.

Article 5
Els crèdits pressupostaris que es determinen, de conformitat amb la relació número 1 de l’annex, s’han de donar de baixa en els conceptes
pressupostaris corresponents i han de ser integrats per la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques en els conceptes habilitats en la
secció 32 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a fi que es puguin aplicar al finançament de l’ampliació
de mitjans objecte d’aquest Decret de la manera que preveu la Llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema de finançament definitiu dels consells
insulars, una vegada que la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació trameti a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques els
certificats de retenció de crèdit que calguin per tal de donar compliment a la normativa econòmica pressupostària vigent.

Disposició addicional primera
De conformitat amb el que determina la disposició addicional primera de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, serà gratuïta la
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears dels anuncis, els acords, les resolucions, les disposicions i altres actes exigits per
l’ordenament jurídic que es facin com a conseqüència de l’exercici pel Consell Insular de Mallorca de les funcions i els serveis associats a
l’ampliació de mitjans objecte d’aquest Decret.

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/153/996796

Disposició addicional segona
Les conselleries d’Hisenda i Administracions Públiques, i de Serveis Socials i Cooperació, conjuntament o separadament, en els seus àmbits
de competències respectius, han d’articular, mitjançant els seus òrgans superiors o directius afectats en cada cas, les mesures necessàries per
executar el que disposa aquest Decret.

Disposició transitòria primera
Entre l’entrada en vigor d’aquest Decret i el dia 1 de gener de 2018, data d’efectivitat de l’Acord d’ampliació de mitjans de la Comissió
Mixta Govern - Consells Insulars que s’aprova mitjançant aquest Decret, el Consell Insular de Mallorca i la Fundació d’Atenció i Suport a la
Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears han de signar el conveni a què es refereix l’article 3 d’aquest
Decret, que ha de tenir el contingut que assenyali l’acord complementari de l’Acord d’ampliació de mitjans de què es tracta.

Disposició transitòria segona
De conformitat amb el que estableix la disposició transitòria segona de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, mentre el Consell
Insular de Mallorca no aprovi les ordenances fiscals i les ordenances reguladores dels serveis assistencials que es presten en els equipaments
a què fa referència l’ampliació de mitjans objecte d’aquest Decret, aquest Consell Insular aplicarà les taxes i els preus públics establerts en la
normativa autonòmica , sens perjudici que, si és el cas, apliqui els procediments de participació en el cost dels serveis esmentats establerts en
la legislació vigent.

Disposició final única
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
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Palma, 15 de desembre de 2017
La consellera de Presidència
Pilar Costa i Serra
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Josefina Santiago Rodríguez
La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias

ANNEX
Bartolomé Mora Martí i Jeroni M. Mas Rigo, ambdós secretaris de la Comissió Mixta Govern – Consells Insulars, en representació,
respectivament, del Govern de les Illes Balears i dels consells insulars,
CERTIFICAM:
Que el Ple de la Comissió Mixta Govern – Consells Insulars, en la sessió del dia 13 de desembre de 2017, ha adoptat un acord d’ampliació
dels mitjans personals, econòmics, materials i patrimonials adscrits a les funcions ja traspassades al Consell Insular de Mallorca mitjançant la
Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social (mitjans
inherents a la titularitat i gestió del Centre d’Estades Diürnes de Can Clar, a Llucmajor, i dels serveis de promoció de l’autonomia personal de
Son Bru, a Puigpunyent, de Can Real, a Petra, i de Son Perxana, a Vilafranca), en els termes que es detallen a continuació:
A) Referència als preceptes estatutaris i normatius en què s’empara l’ampliació de mitjans
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De conformitat amb el que estableix la lletra a de l’apartat 1 de l’article 9 de la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències
als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social, es varen traspassar als consells insulars de Mallorca i de Menorca, i també
al Consell Insular d’Eivissa i Formentera, avui extint, entre altres potestats que en aquell moment exercia l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, les funcions inherents a la creació i al manteniment de centres d’atenció a la gent gran que ofereixen 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 o assistits.
Així mateix, l’article 9.1 c de la norma legal esmentada abans estableix que també són potestats dels consells insulars la creació i el
manteniment de centres de dia per a l’atenció de gent gran, per a la promoció de la convivència i per a la prestació de diferents serveis que
complementin l’acció assistencial.
En aquest sentit, cal recordar que va ser en el marc estatutari vigent llavors que la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, va atribuir al Consell Insular
d’Eivissa i Formentera les competències esmentades en el paràgraf anterior, la titularitat i l’exercici de les quals assumiria, més endavant, el
Consell Insular de Formentera, també per mandat legal, en el moment de l’entrada en vigor de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer.
D’altra banda, l’article 37 h de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials, estableix que correspon als consells insulars crear, organitzar i
gestionar els centres o serveis que, per la seva naturalesa o característiques, tenguin caràcter insular o supramunicipal.
Tanmateix, per inèrcies administratives que s’han anat perpetuant en el temps, l’Administració de la Comunitat Autònoma encara continua
gestionant, a l’illa de Mallorca, determinades residències, centres de dia i serveis de promoció de l’autonomia personal, quatre dels quals són
el Centre d’Estades Diürnes de Can Clar, a Llucmajor, i els serveis de promoció de l’autonomia personal de Son Bru, a Puigpunyent, de Can
Real, a Petra, i de Son Perxana, a Vilafranca, que estatutàriament haurien de formar part dels recursos inherents a les competències pròpies
del Consell Insular de Mallorca, de conformitat amb l’article 70.4 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears i també segons el que disposen
la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social, i la Llei
4/2009, d’11 de juny, de serveis socials.
Així, a hores d’ara, les activitats de caràcter material, tècnic o de serveis dels equipaments assistencials esmentats estan encomanades a la
Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears (el text de l’encàrrec de gestió es
publicà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 34, de 15 de març de 2016).
Mantenir aquesta situació, que respon únicament a rutines implementades per mera pràctica de gestió, no contribueix a la delimitació
adequada dels diferents àmbits institucionals —en aquest cas, els pròpiament insulars i l’autonòmic—, que el mateix ordre competencial i
l’eficàcia en la gestió pública reclamen.
En efecte, ha de ser únicament un d’aquests àmbits —el que n’és estatutàriament competent— el que assumeixi la plenitud de la
responsabilitat política que li pertoca, sens perjudici de mantenir una col·laboració activa entre les esferes administratives que corresponguin
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per adoptar, en els àmbits de competència respectius i quan pertoqui, les mesures complementàries o concurrents que calguin.
En conseqüència, per invertir aquesta situació, presidida per la transitorietat, tots els recursos —patrimonials, materials, personals i
econòmics— que gestiona l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, directament o per mitjà de la Fundació d’Atenció i
Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears, per a la funcionalitat operativa del Centre d’Estades
Diürnes de Can Clar, a Llucmajor, i dels serveis de promoció de l’autonomia personal de Son Bru, a Puigpunyent, de Can Real, a Petra, i de
Son Perxana, a Vilafranca, s’han de posar a disposició del consell insular afectat perquè pugui gestionar-los directament, en el marc de les
competències que li són pròpies.
Així doncs, és procedent formalitzar l’ampliació dels mitjans que s’han d’adscriure a les funcions ja traspassades al Consell Insular de
Mallorca mitjançant la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i
seguretat social, mitjans vinculats a la gestió, a l’illa de Mallorca, del Centre d’Estades Diürnes de Can Clar, a Llucmajor, i dels serveis de
promoció de l’autonomia personal de Son Bru, a Puigpunyent, de Can Real, a Petra, i de Son Perxana, a Vilafranca. Aquestes funcions
s’inclouen en l’àmbit de les competències pròpies de la institució insular en les matèries que enumera l’article 70.4 de l’Estatut d’autonomia
de les Illes Balears.
B) Objecte de l’ampliació de mitjans
Sobre la base de les previsions normatives anteriors, mitjançant aquest Acord s’estableix l’ampliació dels mitjans adscrits a les funcions ja
traspassades al Consell Insular de Mallorca mitjançant la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en
matèria de serveis socials i seguretat social, ampliació que té per objecte, d’una banda, el finançament dels costs, directes i indirectes,
inherents a la funcionalitat operativa del Centre d’Estades Diürnes de Can Clar, a Llucmajor, i dels serveis de promoció de l’autonomia
personal de Son Bru, a Puigpunyent, de Can Real, a Petra, i de Son Perxana, a Vilafranca, i, de l’altra, la translació de la titularitat dels
immobles que inclouen els equipaments assistencials esmentats, en els termes que s’especifiquen en la lletra E.
El finançament dels costs a què es refereix el paràgraf anterior preveu tant les despeses vinculades al traspàs al Consell Insular de Mallorca
dels mitjans personals de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears, els
llocs de treball de la qual estan adscrits al centre d’estades diürnes i als serveis de promoció de l’autonomia personal afectats ja al·ludits, com
les despeses corrents associades al manteniment i funcionament d’aquests equipaments assistencials.
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C) Instrumentació específica de l’ampliació de mitjans personals
L’ampliació dels mitjans personals de què es tracta s’ha de formalitzar mitjançant un conveni que han de subscriure, en el marc del
procediment oportú, el Consell Insular de Mallorca i la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia
Personal de les Illes Balears, el contingut del qual serà el que especifiqui un acord complementari d’aquest Acord d’ampliació de mitjans.
El conveni en qüestió també ha de regir el traspàs de béns mobles i de mitjans materials i d’altra naturalesa.
Un cop signat el conveni entre les parts i publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, es considerarà que constitueix una part
inseparable de l’Acord d’ampliació de mitjans esmentat.
D) Valoració del cost efectiu de l’ampliació de mitjans
El finançament en euros corresponent a l’any 2017 inherent al cost efectiu anual de l’ampliació de mitjans es recull en la relació número 1.
Aquest finançament, pel que fa al Consell Insular de Mallorca, i d’acord amb el que disposa el paràgraf segon de l’article 15.4 de la Llei
3/2014, de 17 de juny, del sistema de finançament definitiu dels consells insulars, s’integra en la massa no homogènia de finançament. La
valoració s’ha d’actualitzar d’acord amb el que disposa l’article 14 de la Llei esmentada.
E) Béns objecte de l’ampliació de mitjans patrimonials
Els béns objecte de l’ampliació de mitjans patrimonials es detallen en la relació adjunta número 2.
F) Subrogació en els drets i les obligacions de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la Fundació d’Atenció i
Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears inherents als béns objecte d’ampliació de mitjans
El Consell Insular de Mallorca se subroga, a partir de la data d’efectivitat d’aquest Acord, en els drets i les obligacions de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la fundació del sector públic autonòmic ja esmentada inherents als béns objecte de
l’ampliació de mitjans.
G) Data d’efectivitat de l’ampliació de mitjans
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L’ampliació de mitjans a què es refereix aquest Acord tindrà efectes a partir del dia 1 de gener de 2018.
Relació número 1: cost efectiu del traspàs
Despeses
Despeses de personal:

Costs directes
Costs indirectes
Despeses en béns corrents i serveis
Transferències corrents
Inversions
Transferències de capital
Costs indirectes
Total despeses
Ingressos
Taxes
Cost perifèric
Cost efectiu net

311.933,82 €
5.456,59 €
194.111,93 €

511.502,34 €
75.490,55 €
9.752,26 €
445.764,05 €

Repercussió en els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma
Pressupost de despeses:
Centre de cost: 17301
Subprograma: G/313D01
Subconcepte: 44424
Import:

445.764,05 €

Relació número 2: mitjans patrimonials

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/153/996796

CAN CLAR – LLUCMAJOR
Adreça
Dades registrals
Núm. Registre
Ref. cadastral
Actius fixos

C. de Jaume I, 1, Llucmajor
IDUFIR 07018000132662
Palma 4 (tom 4940, llibre 783, foli 17, finca 19125)
0915102DD9701N0001AI
10000001238-0 / 10000001412 – 0

CENTRE SOCIAL CAN REAL – PETRA
Adreça
Dades registrals
Núm. registre
Ref. cadastral
Actius fixos

C. de l’Hospital, 49, Petra
IDUFIR 07029000130381
Petra (tom 4294, llibre 325, foli 36, finca 12377)
9850212ED0895S0001LU
1000000012658-0 / 1000000012659 – 0

SON BRU – PUIGPUNYENT
Adreça
Dades registrals
Núm. Registre
Ref. cadastral
Actius fixos

Carretera Vella d’Estellencs, 1, Puigpunyent
IDUFIR 07032000004682
Palma 5 (tom 5223, llibre 48, foli 209, finca 2166)
9769701DD5896N0001OJ
100000002277-0 / 100000002334– 0

SON PERXANA – VILAFRANCA
Adreça
Dades registrals
Núm. Registre
Ref. cadastral
Actius fixos

C. de Francesc Sansó, 7, Vilafranca de Bonany
IDUFIR 07029000219505
Petra (tom 3877, llibre 78, foli 62, finca 5976)
7406318ED0870N0001UZ
100000002276-0 / 100000002333 – 0
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I, perquè consti, expedim aquest certificat.
Palma, 13 de desembre de 2017
Els secretaris de la Comissió Mixta Govern - Consells Insulars
Signat: Bartolomé Mora Martí i Jeroni M. Mas Rigo
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Vistiplau: la presidenta i el vicepresident de la Comissió Mixta Govern - Consells Insulars
Signat: Pilar Costa i Serra i Miquel Ensenyat Riutort
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Secció I. Disposicions generals
CONSELL DE GOVERN

14114

Decret 58/2017, de 15 de desembre, d’ampliació dels mitjans personals, econòmics, materials i
patrimonials adscrits a les funcions ja traspassades al Consell Insular de Mallorca mitjançant la Llei
14/2011, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis
socials i seguretat social (mitjans inherents a la titularitat i la gestió de la Residència Sant
Miquel/Oms i Centre de Dia Oms, de Palma)

La Comissió Mixta Govern - Consells Insulars per al traspàs de funcions i serveis, prevista en la disposició transitòria cinquena de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears i creada mitjançant el Decret 130/2007, de 19 d’octubre, una vegada acomplerts els tràmits establerts en el
Reglament de funcionament de l’òrgan col·legiat estatutari esmentat, ha aprovat, en la sessió de dia 13 de desembre de 2017, un acord
d’ampliació dels mitjans personals, econòmics, materials i patrimonials adscrits a les funcions ja traspassades al Consell Insular de Mallorca
mitjançant la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social
(mitjans inherents a la titularitat i la gestió de la Residència Sant Miquel/Oms i Centre de Dia Oms, de Palma).
Aquest acord, en forma de proposta d’ampliació dels mitjans de què es tracta en les matèries susdites, s’ha d’elevar a la consideració del
Consell de Govern perquè, mitjançant decret, l’incorpori a l’ordenament jurídic.
Per tot això, a proposta de la consellera de Presidència i la consellera de Serveis Socials i Cooperació, i havent-ho considerat el Consell de
Govern en la sessió de dia 15 de desembre de 2017,

DECRET

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/153/996797

Article 1
S’aprova l’Acord de la Comissió Mixta Govern - Consells Insulars, prevista en la disposició transitòria cinquena de l’Estatut d’autonomia de
les Illes Balears, adoptat pel Ple d’aquest òrgan col·legiat estatutari en la sessió de dia 13 de desembre de 2017, d’ampliació dels mitjans
personals, econòmics, materials i patrimonials adscrits a les funcions ja traspassades al Consell Insular de Mallorca per la Llei 14/2001, de 29
d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social (mitjans inherents a la titularitat i
la gestió de la Residència Sant Miquel/Oms i Centre de Dia Oms, de Palma), que es transcriu com a annex a aquest Decret.

Article 2
En conseqüència, queden traspassats al Consell Insular de Mallorca els crèdits pressupostaris i els mitjans patrimonials corresponents, en els
termes i les condicions que resulten del mateix Acord i de les relacions número 1 i 2 annexes.

Article 3
Tal com preveu l’Acord esmentat en l’article 1, tant l’ampliació de mitjans personals com el traspàs de béns mobles i de mitjans materials i
d’altra naturalesa s’han de formalitzar mitjançant un conveni que han de subscriure el Consell Insular de Mallorca i la Fundació d’Atenció i
Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears, el contingut del qual serà el que especifiqui un acord
complementari d’aquest Acord d’ampliació de mitjans. Un cop signat el conveni entre les parts i publicat en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears, es considerarà que constitueix una part inseparable de l’Acord d’ampliació de mitjans esmentat.

Article 4
L’ampliació de mitjans a què es refereix aquest Decret tindrà efectivitat a partir del dia assenyalat en l’Acord de la Comissió Mixta
esmentada, sens perjudici que l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears dicti fins aquest dia, si escau, els actes
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administratius necessaris per al manteniment de la funcionalitat operativa, en el mateix règim que tenien en el moment de l’adopció de
l’acord de què es tracta, dels centres assistencials concernits per aquesta ampliació.

Article 5
Els crèdits pressupostaris que es determinen, de conformitat amb la relació número 1 de l’annex, s’han de donar de baixa en els conceptes
pressupostaris corresponents i han de ser integrats per la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques en els conceptes habilitats en la
secció 32 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a fi que es puguin aplicar al finançament de l’ampliació
de mitjans objecte d’aquest Decret de la manera que preveu la Llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema de finançament definitiu dels consells
insulars, una vegada que la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació trameti a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques els
certificats de retenció de crèdit que calguin per tal de donar compliment a la normativa econòmica pressupostària vigent.

Disposició addicional primera
De conformitat amb el que determina la disposició addicional primera de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, serà gratuïta la
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears dels anuncis, els acords, les resolucions, les disposicions i altres actes exigits per
l’ordenament jurídic que es facin com a conseqüència de l’exercici pel Consell Insular de Mallorca de les funcions i els serveis associats a
l’ampliació de mitjans objecte d’aquest Decret.

Disposició addicional segona
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Les conselleries d’Hisenda i Administracions Públiques, i de Serveis Socials i Cooperació, conjuntament o separadament, en els seus àmbits
de competències respectius, han d’articular, mitjançant els seus òrgans superiors o directius afectats en cada cas, les mesures necessàries per
executar el que disposa aquest Decret.

Disposició transitòria primera
Entre l’entrada en vigor d’aquest Decret i el dia 1 de gener de 2018, data d’efectivitat de l’Acord d’ampliació de mitjans de la Comissió
Mixta Govern - Consells Insulars que s’aprova mitjançant aquest Decret, el Consell Insular de Mallorca i la Fundació d’Atenció i Suport a la
Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears han de signar el conveni a què es refereix l’article 3 d’aquest
Decret, que ha de tenir el contingut que assenyala l’acord complementari de l’Acord d’ampliació de mitjans de què es tracta.

Disposició transitòria segona
De conformitat amb el que estableix la disposició transitòria segona de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, mentre el Consell
Insular de Mallorca no aprovi les ordenances fiscals i les ordenances reguladores dels serveis assistencials que es presten en els equipaments
a què fa referència l’ampliació de mitjans objecte d’aquest Decret, aquest Consell Insular aplicarà les taxes i els preus públics establerts en la
normativa autonòmica, sens perjudici que, si és el cas, apliqui els procediments de participació en el cost dels serveis esmentats establerts en
la legislació vigent.

Disposició final única
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 15 de desembre de 2017
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La consellera de Presidència
Pilar Costa i Serra
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Josefina Santiago Rodríguez
La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias

ANNEX
Bartolomé Mora Martí i Jeroni M. Mas Rigo, ambdós secretaris de la Comissió Mixta Govern – Consells Insulars, en representació,
respectivament, del Govern de les Illes Balears i dels consells insulars,
CERTIFICAM:
Que el Ple de la Comissió Mixta Govern – consells insulars, en la sessió del dia 13 de desembre de 2017, ha adoptat un acord d’ampliació
dels mitjans personals, econòmics, materials i patrimonials adscrits a les funcions ja traspassades al Consell Insular de Mallorca mitjançant la
Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social (mitjans
inherents a la titularitat i gestió de la Residència Sant Miquel/Oms i Centre de Dia Oms, de Palma), en els termes que es detallen a
continuació:
A) Referència als preceptes estatutaris i normatius en què s’empara l’ampliació de mitjans
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De conformitat amb el que estableix la lletra a de l’apartat 1 de l’article 9 de la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències
als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social, es varen traspassar als consells insulars de Mallorca i de Menorca, i també
al Consell Insular d’Eivissa i Formentera, avui extint, entre altres potestats que en aquell moment exercia l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, les funcions inherents a la creació i al manteniment de centres d’atenció a la gent gran que ofereixen 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 o assistits.
Així mateix, l’article 9.1 c de la norma legal esmentada abans estableix que també són potestats dels consells insulars la creació i el
manteniment de centres de dia per a l’atenció de gent gran, per a la promoció de la convivència i per a la prestació de diferents serveis que
complementin l’acció assistencial.
En aquest sentit, cal recordar que va ser en el marc estatutari vigent llavors que la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, va atribuir al Consell Insular
d’Eivissa i Formentera les competències esmentades en el paràgraf anterior, la titularitat i l’exercici de les quals assumiria, més endavant, el
Consell Insular de Formentera, també per mandat legal, en el moment de l’entrada en vigor de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer.
D’altra banda, l’article 37 h de la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials, estableix que correspon als consells insulars crear, organitzar i
gestionar els centres o serveis que, per la seva naturalesa o les seves característiques, tenguin caràcter insular o supramunicipal.
Tanmateix, per inèrcies administratives que s’han anat perpetuant en el temps, l’Administració de la Comunitat Autònoma encara continua
gestionant, a l’illa de Mallorca, determinades residències, centres de dia i serveis de promoció de l’autonomia personal, dos dels quals són la
Residència Sant Miquel/Oms i el Centre de Dia Oms, de Palma, que estatutàriament haurien de formar part dels recursos inherents a les
competències pròpies del Consell Insular de Mallorca, de conformitat amb l’article 70.4 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears i també
segons el que disposen la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i
seguretat social, i la Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials.
Així, a hores d’ara, les activitats de caràcter material, tècnic o de serveis dels equipaments assistencials esmentats estan encomanades a la
Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears (el text de l’encàrrec de gestió es
publicà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 34, de 15 de març de 2016).
Mantenir aquesta situació, que respon únicament a rutines implementades per mera pràctica de gestió, no contribueix a la delimitació
adequada dels diferents àmbits institucionals —en aquest cas, els pròpiament insulars i l’autonòmic—, que el mateix ordre competencial i
l’eficàcia en la gestió pública reclamen.
En efecte, ha de ser únicament un d’aquests àmbits —el que n’és estatutàriament competent— el que assumeixi la plenitud de la
responsabilitat política que li pertoca, sens perjudici de mantenir una col·laboració activa entre les esferes administratives que corresponguin
per adoptar, en els àmbits de competència respectius i quan pertoqui, les mesures complementàries o concurrents que calguin.
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En conseqüència, per invertir aquesta situació, presidida per la transitorietat, tots els recursos —patrimonials, materials, personals i
econòmics— que gestiona l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, directament o per mitjà de la Fundació d’Atenció i
Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears, per a la funcionalitat operativa de la Residència Sant
Miquel/Oms i Centre de Dia Oms, de Palma, s’han de posar a disposició del consell insular afectat perquè pugui gestionar-los directament, en
el marc de les competències que li són pròpies.
Així doncs, és procedent formalitzar l’ampliació dels mitjans que s’han d’adscriure a les funcions ja traspassades al Consell Insular de
Mallorca mitjançant la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i
seguretat social —mitjans vinculats a la gestió, a l’illa de Mallorca, de la Residència Sant Miquel/Oms i del Centre de Dia Oms, de Palma—.
Aquestes funcions s’inclouen en l’àmbit de les competències pròpies de la institució insular en les matèries que enumera l’article 70.4 de
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.
B) Objecte de l’ampliació de mitjans
Sobre la base de les previsions normatives anteriors, mitjançant aquest Acord s’estableix l’ampliació dels mitjans adscrits a les funcions ja
traspassades al Consell Insular de Mallorca mitjançant la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en
matèria de serveis socials i seguretat social, ampliació que té per objecte, d’una banda, el finançament dels costs, directes i indirectes,
inherents a la funcionalitat operativa de la Residència Sant Miquel/Oms i del Centre de Dia Oms, de Palma, i, de l’altra, la translació de la
titularitat del complex denominat Hospital Militar, ubicat als carrers de Sant Miquel i dels Oms, al terme municipal de Palma, que inclou els
equipaments assistencials esmentats, en els termes que s’especifiquen en la lletra E.
El finançament dels costs a què es refereix el paràgraf anterior preveu tant les despeses vinculades al traspàs al Consell Insular de Mallorca
dels mitjans personals de la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears, els
llocs de treball de la qual estan adscrits a la residència i al centre d’estades diürnes ja al·ludits, com les despeses corrents associades al
manteniment i funcionament d’aquests equipaments assistencials.
C) Instrumentació específica de l’ampliació dels mitjans personals
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L’ampliació dels mitjans personals de què es tracta s’ha de formalitzar mitjançant un conveni que han de subscriure, en el marc del
procediment oportú, el Consell Insular de Mallorca i la Fundació d’Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia
Personal de les Illes Balears, el contingut del qual serà el que especifiqui un acord complementari d’aquest Acord d’ampliació de mitjans. El
conveni en qüestió també ha de regir el traspàs de béns mobles i de mitjans materials i d’altra naturalesa.
Un cop signat el conveni entre les parts i publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, es considerarà que constitueix una part
inseparable de l’Acord d’ampliació de mitjans esmentat.
D) Valoració del cost efectiu de l’ampliació de mitjans
El finançament en euros corresponent a l’any 2017 inherent al cost efectiu anual de l’ampliació de mitjans es recull en la relació número 1.
Aquest finançament, pel que fa al Consell Insular de Mallorca, i d’acord amb el que disposa el paràgraf segon de l’article 15.4 de la
Llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema de finançament definitiu dels consells insulars, s’integra en la massa no homogènia de finançament.
La valoració s’ha d’actualitzar d’acord amb el que disposa l’article 14 de la Llei esmentada.
E) Béns objecte de l’ampliació de mitjans patrimonials
Els béns objecte de l’ampliació de mitjans patrimonials es detallen en la relació adjunta número 2.
F) Subrogació en els drets i les obligacions de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la Fundació d’Atenció i
Suport a la Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal de les Illes Balears inherents als béns objecte d’ampliació de mitjans
El Consell Insular de Mallorca se subroga, a partir de la data d’efectivitat d’aquest Acord, en els drets i les obligacions de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la fundació del sector públic autonòmic ja esmentada inherents als béns objecte de
l’ampliació de mitjans.
G) Data d’efectivitat de l’ampliació de mitjans
L’ampliació de mitjans a què es refereix aquest Acord tindrà efectes a partir del dia 1 de gener de 2018.
Relació número 1: cost efectiu del traspàs
Despeses
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Despeses de personal:

Costs directes
Costs indirectes
Despeses en béns corrents i serveis
Transferències corrents
Inversions
Transferències de capital
Total despeses
Ingressos
Taxes
Cost perifèric
Cost efectiu net

4.182.965,11 €
72.494,64 €
783.261,50 €

5.038.721,25 €
915.000,05 €
130.775,74 €
4.254.496,94 €

Repercussió en els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma
Pressupost de despeses:
Centre de cost: 17301
Subprograma: G/313D01
Subconcepte: 44424
Import:

4.254.496,94 €

Relació número 2: mitjans patrimonials

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/153/996797

RESIDÈNCIA SANT MIQUEL – PALMA
Adreça

Carrer de Sant Miquel, 71, Palma

Dades registrals

IDUFIR 07042001080004

Núm. registre

Palma 5 (tom 5847, llibre 536, foli 74, finca 21461)

Ref. cadastral

0209015DD7800G0001MQ

Actius fixos

100000012277-0 / 100000012278 – 0

RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA OMS – PALMA
Adreça

Carrer dels Oms, 2, Palma

Dades registrals

IDUFIR 07042001079992

Núm. registre

Palma 5 (tom 5847, llibre 536, foli 71, finca 21460)

Ref. cadastral

0209014DD7800G0001FQ

Actius fixos

100000012276-0 / 10000001413 – 0

I, perquè consti, expedim aquest certificat.
Palma, 13 de desembre de 2017
Els secretaris de la Comissió Mixta Govern - Consells Insulars
Signat: Bartolomé Mora Martí i Jeroni M. Mas Rigo
Vistiplau: la presidenta i el vicepresident de la Comissió Mixta Govern - Consells Insulars
Signat: Pilar Costa i Serra i Miquel Ensenyat Riutort
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Secció I. Disposicions generals
CONSELL DE GOVERN

14490

Decret 60/2017 de 22 de desembre, d’ampliació dels mitjans econòmics adscrits a les funcions ja
traspassades al Consell Insular de Mallorca mitjançant la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució
de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social (finançament
dels costs vinculats a la concertació de reserva i ocupació de places per a gent gran que tengui
reconeguda la situació de dependència en centres residencials i centres d’estades diürnes d’àmbit
insular i de gestió indirecta, que formen part de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència)

La Comissió Mixta Govern - Consells Insulars per al traspàs de funcions i serveis, prevista en la disposició transitòria cinquena de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears i creada mitjançant el Decret 130/2007, de 19 d’octubre, una vegada acomplerts els tràmits establerts en el
Reglament de funcionament de l’òrgan col·legiat estatutari esmentat, ha aprovat, en la sessió de dia 13 de desembre de 2017, un acord
d’ampliació dels mitjans econòmics adscrits a les funcions ja traspassades al Consell Insular de Mallorca mitjançant la Llei 14/2001, de 29
d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social (finançament dels costs vinculats a
la concertació de reserva i ocupació de places per a gent gran que tengui reconeguda la situació de dependència en centres residencials i
centres d’estades diürnes d’àmbit insular i de gestió indirecta, que formen part de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència).
Aquest acord, en forma de proposta d’ampliació dels mitjans de què es tracta en les matèries susdites, s’ha d’elevar a la consideració del
Consell de Govern perquè, mitjançant decret, l’incorpori a l’ordenament jurídic.
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Per tot això, a proposta de la consellera de Presidència i la consellera de Serveis Socials i Cooperació, i havent-ho considerat el Consell de
Govern en la sessió de dia 22 de desembre de 2017,

DECRET
Article 1
S’aprova l’Acord de la Comissió Mixta Govern - Consells Insulars, prevista en la disposició transitòria cinquena de l’Estatut d’autonomia de
les Illes Balears, adoptat pel Ple d’aquest òrgan col·legiat estatutari en la sessió de dia 13 de desembre de 2017, d’ampliació dels mitjans
econòmics adscrits a les funcions ja traspassades al Consell Insular de Mallorca mitjançant la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social (finançament dels costs vinculats a la concertació de reserva
i ocupació de places per a gent gran que tengui reconeguda la situació de dependència en centres residencials i centres d’estades diürnes
d’àmbit insular i de gestió indirecta, que formen part de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència), que es transcriu com a annex a aquest
Decret.
Article 2
En conseqüència, queden traspassats al Consell Insular de Mallorca els crèdits pressupostaris corresponents, en els termes i les condicions
que resulten del mateix Acord i de la relació número 1 annexa.
Article 3
L’ampliació de mitjans a què es refereix aquest Decret tindrà efectivitat a partir del dia assenyalat en l’Acord de la Comissió Mixta
esmentada, sens perjudici que l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears dicti fins aquest dia, si escau, els actes
administratius necessaris per al manteniment dels serveis en el mateix règim de funcionament que tenien en el moment de l’adopció de
l’acord de què es tracta.
Article 4
Els crèdits pressupostaris que es determinen, de conformitat amb la relació número 1 de l’annex, s’han de donar de baixa en els conceptes
pressupostaris corresponents i han de ser integrats per la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques en els conceptes habilitats en la
secció 32 dels pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a fi que es puguin aplicar al finançament de l’ampliació
de mitjans objecte d’aquest Decret de la manera que preveu la Llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema de finançament definitiu dels consells
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insulars, una vegada que la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació trameti a la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques els
certificats de retenció de crèdit que calguin per tal de donar compliment a la normativa econòmica pressupostària vigent.
Disposició addicional primera
De conformitat amb el que determina la disposició addicional primera de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars, serà gratuïta la
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears dels anuncis, els acords, les resolucions, les disposicions i altres actes exigits per
l’ordenament jurídic que es facin com a conseqüència de l’exercici pel Consell Insular de Mallorca de les funcions i els serveis associats a
l’ampliació de mitjans objecte d’aquest Decret.
Disposició addicional segona
Les conselleries d’Hisenda i Administracions Públiques, i de Serveis Socials i Cooperació, conjuntament o separadament, en els seus àmbits
de competències respectius, han d’articular, mitjançant els seus òrgans superiors o directius afectats en cada cas, les mesures necessàries per
executar el que disposa aquest Decret.
Disposició final única
Aquest Decret entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 22 de desembre de 2017
La consellera de Presidència
Pilar Costa i Serra

La consellera de Serveis Socials
i Cooperació
Josefina Santiago Rodríguez
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La presidenta
Francesca Lluch Armengol i Socias

ANNEX
Bartolomé Mora Martí i Jeroni M. Mas Rigo, ambdós secretaris de la Comissió Mixta Govern – Consells Insulars, en representació,
respectivament, del Govern de les Illes Balears i dels consells insulars,
CERTIFICAM:
Que el Ple de la Comissió Mixta Govern – consells insulars, en la sessió del dia 13 de desembre de 2017, ha adoptat un acord d’ampliació
dels mitjans econòmics adscrits a les funcions ja traspassades al Consell Insular de Mallorca mitjançant la Llei 14/2001, de 29 d’octubre,
d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social (finançament dels costs vinculats a la
concertació de reserva i ocupació de places per a gent gran que tengui reconeguda la situació de dependència a centres residencials i centres
d’estades diürnes d’àmbit insular i de gestió indirecta, que formen part de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència), en els termes que es
detallen a continuació:
A) Referència als preceptes estatutaris i normatius en què s’empara l’ampliació de mitjans
De conformitat amb el que estableix la lletra e de l’apartat 1 de l’article 9 de la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social, es varen traspassar als consells insulars de Mallorca i de Menorca, i també al
Consell Insular d’Eivissa i Formentera, avui extint, entre altres potestats que en aquell moment exercia l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, les funcions inherents a la concertació de reserva i ocupació de places residencials per a gent gran i per a
persones amb minusvalidesa amb entitats públiques i privades sense ànim de lucre.
No obstant això, en la mateixa Llei d’atribució de competències —concretament en la disposició addicional setena—, com a reconeixement
del legislador de la insuficiència econòmica de les institucions insulars per exercir immediatament després del traspàs les funcions
esmentades abans, i al marge del cost efectiu, es va preveure que el Govern de les Illes Balears facilitaria als consells insulars, mitjançant els
convenis corresponents, els recursos econòmics per a la millora efectiva de la prestació de serveis socials quant a la creació i concertació de
noves places de centres de dia i residencials per a gent gran i persones amb discapacitat.
En l’àmbit territorial de Mallorca, pel que fa als convenis que preveu la disposició addicional setena de la Llei 14/2001, de 29 d’octubre,
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d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social, cal remuntar-se a l’any 2010, quan es va
signar, el dia 3 d’agost, un primer instrument de col·laboració entre l’aleshores Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració i
l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (en endavant, IMAS), mitjançant el qual aquest organisme autònom dependent del Consell Insular de
Mallorca passava a assumir l’administració i la gestió de les places per a gent gran en situació de dependència concertades a determinats
centres residencials i centres de dia d’àmbit insular i incloses en la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència, fins que no es formalitzàs, per
mitjà dels dispositius estatutaris corresponents, una ampliació de mitjans econòmics per a l’exercici, en condicions de suficiència financera,
de les funcions traspassades per la Llei 14/2001(article 9.1 e).
Sense solució de continuïtat, amb finalitat idèntica i amb el mateix objecte, el 24 de febrer de 2011 les parts signatàries esmentades varen
subscriure un nou conveni, que es formalitzà de nou en anys successius (el 30 de juny de 2012, entre l’aleshores Conselleria de Salut, Família
i Benestar Social i l’IMAS; els dies 29 de juliol de 2013, 18 de juliol de 2014 i 24 d’abril de 2015, entre la llavors Conselleria de Família i
Serveis Socials i l’IMAS, i els dies 17 de maig de 2016 i 12 d’abril de 2017, entre l’actual Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i
l’IMAS).
Així, des de l’any 2010 fins avui, l’Institut Mallorquí d’Afers Socials, dependent del Consell Insular de Mallorca, exerceix l’administració i
la gestió de les places concertades per a gent gran que tengui reconeguda la situació de dependència a determinats centres residencials i
centres d’estades diürnes d’àmbit insular i de gestió indirecta, incloses en la Xarxa d’Atenció Pública d’Atenció a la Dependència de les Illes
Balears, per la qual cosa l’organisme autònom de la institució insular assumeix, entre d’altres, les facultats de comprovació, tramitació i
pagament de les factures presentades pels concessionaris, mentre que l’Administració de la Comunitat Autònoma s’obliga a aportar, any rere
any, els recursos econòmics per gestionar les places concertades esmentades, d’acord amb els preus de plaça per dia que estableixen els
contractes corresponents.
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Aquesta situació, comprensible si més no des d’una òptica de transitorietat, no s’ha de perpetuar més en el temps, atès que no té cabuda
ajustada en el marc de la nova articulació del sistema institucional autonòmic de les Illes Balears que preveu l’Estatut vigent, el qual, un cop
reformat l’any 2007, concep l’exercici de la funció executiva de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears des de la perspectiva de la
delimitació de competències i, per tant, de la separació de dues esferes de poder: la del Govern i la dels consells insulars. És l’Administració
competent —en aquest cas, la insular— la que ha de projectar tot el seu feix de facultats inherents a les competències que li han estat
atribuïdes com a pròpies en l’apartat 4 de l’article 70 de l’Estatut d’autonomia, sens perjudici de la col·laboració administrativa entre
institucions que sigui oportuna.
Les facultats implícites en les competències pròpies del Consell Insular de Mallorca per a la concertació de places a centres residencials i
centres de dia de gestió indirecta també han d’incloure la plena disponibilitat de la institució insular sobre els fons que les financen, sense
intermediació de l’Administració de la Comunitat Autònoma, que sí té, entre altres funcions complementàries i connexes, la potestat de
resoldre l’ocupació de places lliures a favor de gent gran que tengui el reconeixement de la situació de dependència, d’acord amb la
normativa sobre dependència i les directrius que regeixen la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència.
B) Objecte de l’ampliació de mitjans
Sobre la base de les previsions normatives anteriors, mitjançant aquest Acord s’estableix l’ampliació dels mitjans econòmics adscrits a les
funcions ja traspassades al Consell Insular de Mallorca mitjançant la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als consells
insulars en matèria de serveis socials i seguretat social, la qual té per objecte el finançament dels costs vinculats a la concertació de reserva i
ocupació de places per a gent gran que tengui reconeguda la situació de dependència a centres residencials i centres d’estades diürnes d’àmbit
insular i de gestió indirecta, que formen part de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència.
C) Valoració del cost de l’ampliació de mitjans
El finançament en euros corresponent a 2017 inherent al cost efectiu anual de l’ampliació de mitjans econòmics objecte d’aquest Acord es
recull en la relació número 1.
D’acord amb el que disposa el paràgraf segon de l’article 15.4 de la Llei 3/2014, de 17 de juny, del sistema de finançament definitiu dels
consells insulars, aquest finançament s’integra, pel que fa al Consell Insular de Mallorca, en la massa no homogènia de finançament a la qual
fa referència l’article 13 d’aquesta disposició legal, i s’ha d’actualitzar d’acord amb les normes específiques de finançament de la mateixa
Llei 3/2014, segons pertoqui.
D) Data d’efectivitat de l’ampliació de mitjans
L’ampliació de mitjans a què es refereix aquest Acord tindrà efectes a partir del dia 1 de gener de 2018.
Relació número 1: cost del traspàs
Total despeses: 13.184.193,12 €
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Fascicle 208 - Sec. I. - Pàg. 41557

Repercussió en els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma:
Centre de cost: 17301
Subprograma: 313D01
Subconcepte: 46400
FF: 17003
Import: 13.184.193,12 €
I, perquè consti, expedim aquest certificat.
Palma, 13 de desembre de 2017

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2017/157/997547

Els secretaris de la Comissió Mixta Govern - Consells Insulars
Signat: Bartolomé Mora Martí i Jeroni M. Mas Rigo
Vistiplau: la presidenta i el vicepresident de la Comissió Mixta Govern - Consells Insulars
Signat: Pilar Costa i Serra i Miquel Ensenyat Riutort
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